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جنين/ االستقالل: 
أعل���ن أبو مع���اذ الناطق العس���كري باس���م كتيبة جنين، 
المنبثقة عن س���رايا الق���دس، الذراع العس���كرية لحركة 
الجهاد اإلس���المي مساء أمس االحد، عن رفع حالة التأهب 
والنفي���ر العام في صف���وف مقاتل���ي الكتيبة، للتصدي 
لتهديدات ق���وات االحتالل اإلس���رائيلي باقتحام مخيم 

جنين شمالي الضفة الغربية. 

وقال أبو معاذ في تغريدة نشرها على منصة كتيبة جنين 
عبر تيلجرام، »نعلن عن رفع حالة التأهب والنفير العام في 
صفوف مقاتلينا للتصدي ألي عملية اقتحام يقدم عليها 

العدو الصهيوني بحق المخيم وأهله«.
وكان أمين حازم عم الش���هيد رعد ح���ازم قال: »تلقى والد 
الشهيد اتصاال من ضابط المخابرات يفيد بضرورة تسليم 

نفسه وأبنائه لهم وإال سيتم اجتياح المخيم«.

كتيبة جنين تعلن رفع حالة 
التأهب في صفوف مقاتليها

النخالة: االستفراد بجنين لن نسمح به مهما 
كلف الثمن واألوضاع في فلسطين تغلي

مختص لـ »االستقالل«: خطوات االحتالل باألقصى 
ستفجر األوضاع ونحذر من نتائج »ال تحمد عقباها«

عكرمة صبري: »األوقاف« تجاوبت مع رفض 
االحتالل إقامة االعتكاف بـ »األقصى«

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي القائ���د زياد النخالة أن ما يجري من 

عمليات بطولية في األراضي المحتلة ليس���ت رد فعل على جرائم 
االحتالل فقط إنما هو واجب على كل فلسطيني وممارسة طبيعية 

غزة/ سماح المبحوح:
ح����ذر المختص بش����ؤون الق����دس ورئيس مرك����ز الق����دس للحق����وق االجتماعية 

واالقتصادية زيادة حموري، من زي����ادة وتيرة االقتحامات والتحريض 
من جماعات المستوطنين على تقديم القرابين في المسجد األقصى 

حصار االحتالل لـ »جنين«..  تغطية على 
فشله في مواجهة العمليات »الفردية« 

غزة/ االستقالل: 
دانت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، أمس األحد، جريمة إعدام 

المواطنة غادة إبراهيم س����باتين )47 عامًا(، من قرية حوسان 
غرب مدينة بيت لحم، وإصابته����ا برصاص االحتالل وتركها 

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت الجماعات االس���تيطانية عن نيتها إقامة محاكاة ل�"قربان الفصح"، في 
القصور األموية المالصقة للسور الجنوبي للمسجد األقصى، الساعة الخامسة 
مس���اء اليوم اإلثني���ن. وكانت جماعات اس���تيطانية تدعو إلقام���ة "الهيكل 

الجهاد: إعدام المواطنة »سباتين« 
جريمة تجسد مدى »إرهاب« االحتالل 

جماعات »الهيكل« تحدد موعدًا 
لمحاكاة تقديم »قربان الفصح«

غزة- جنين/معتز شاهين:
قررت حكومة االحتالل اإلس���رائيلي، معاقبة الفلس���طينيين ف���ي مخيم جنين بالضفة 
الغربي���ة المحتلة، من خ���الل فرض قيود اقتصادية، بحجة أن تل���ك القيود يمكنها أن 
توق���ف العمليات الفردية التي ضربت عمق دول���ة االحتالل، وأصابت منظومة أمنه في 

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 معتق���ل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل 
اإلس���رائيلي تحت ش���عار "قرارنا حرية"، لليوم ال���� 101 تواليا، 
في إطار مواجهتهم لسياس���ة االعتقال اإلداري. وكان األس���رى 

اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر كان���ون الثاني الماضي موقفًا 
جماعيًا يتمثل بإعالن المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات 

القض���اء المتعلقة باالعتق���ال اإلداري )مراجعة 
قضائية، استئناف، عليا(. واالعتقال اإلداري هو 

األسيران عواودة ومصباح يواصالن إضرابهما عن الطعام

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة محاكم االحتالل منذ 101أيام 

 رام الله / االستقالل:
 يواص����ل المعتقل خليل ع����واودة )40 عام����ا( من بلدة 
إذن����ا غرب الخليل، إضرابه عن الطع����ام لليوم ال�39 على 
التوالي، رفض����ا العتقاله اإلداري في معتقالت االحتالل 

اإلس����رائيلي. وقال الناطق باس����م هيئة شؤون األسرى 
والمحررين حس����ن عبد ربه، إن ع����واودة جرى نقله قبل 

عدة أيام م����ن زنازين العزل االنفرادي في 
»عوف����ر« إلى عي����ادة معتق����ل الرملة بعد 

الضفة الغربية- القدس المحتلة/ االستقالل: 
استشهد مساء أمس األحد، شاب من بلدة الخضر 
جن���وب بيت لحم، إثر اصابت���ه بجروح خطيرة جراء 
إطالق االحت���الل الرصاص عليه، في وقت س���ابق 

استش���هدت فتاة بدعوى محاول���ة تنفيذ عملية 
طعن أمام مدخ���ل الحرم اإلبراهيم���ي، وذلك بعد 
س���اعات من استش���هاد أخرى برصاص االحتالل 
ق���رب بيت لحم، فيما قتل إس���رائيلي قرب مدينة 

عس���قالن ش���مال قط���اع غ���زة برص���اص ضابط 
إس���رائيلي، بالتزامن مع ذلك، دعت مساجد مخيم 

جني���ن للنفير الع���ام للتصدي ألي 
اقتحام محتمل من جيش االحتالل. 

 قتيل »إسرائيلي« في عسقالن حاول خطف سالح مجندة 
ثالثة شهداء بالضفة بينهم شهيدتان وإعالن النفير 

العام في مخيم جنين وسط تهديدات االحتالل باقتحامه

القدس المحتلة/ االستقالل: 
االحت���الل  س���لطات  س���ّلمت 
الصهيوني عائلة الشهيد ضياء 
بالغًا لهدم منزلهم.  حمارش���ة، 
 وق���ال المتحّدث باس���م جيش 
االحت���الل، إّن "عائلة الش���هيد 

حمارش���ة تسّلمت 
بالغ  األح���د،  أمس 

جي�ش االحتالل 
ي�سلم عائلة منفذ 
عملية بني براك 
قراراً بهدم منزله
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غزة/ سماح المبحوح:
حذر المختص بش����ؤون القدس ورئيس مركز القدس للحقوق 
االجتماعي����ة واالقتصادية زي����ادة حم����وري، من زي����ادة وتيرة 
االقتحامات والتحريض من جماعات المستوطنين على تقديم 
القرابين في المس����جد األقصى المبارك، إضافة لمنع المصلين 
من االعتكاف بعد صالة التراويح، مشددًا على أن تلك الخطوات 
س����تفجر األوضاع بالمس����جد األقص����ى وبالق����دس واألراضي 

الفلسطينية عامة.
وأوضح الحموري ل� "االستقالل" أن االحتالل اإلسرائيلي يهدف 
من خطوة طرد المصلين من ساحات المسجد األقصى ومنعهم 
من االعتكاف، إلفراغ المس����جد من المصلين لتسهيل دخول 
المس����توطنين وتنفيذ اقتحاماتهم وشعائرهم وطقوسهم 

التلمودية.
وبين أن االقتحامات تتم بش����كل يومي للمسجد األقصى من 
الساعة 7 حتى 11 صباحا من قبل العشرات من المستوطنين، 
ومع اقتراب االقتحامات الجماعية، ت����زداد الدعوات لمضاعفة 

العدد خالل أيام "عيد الفصح" نهاية األسبوع الحالي.

وف����ي وق����ت س����ابق، أطلق����ت "جماع����ات الهي����كل المزعوم" 
االس����تيطانية دعوات جديدة، أكدت من خاللها نيتها تنظيم 
اقتحامات جماعية للمس����جد األقصى، خالل أيام "عيد الفصح" 

المزعوم، انطالقًا من مساء الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري.
وأوضح����ت الجماعات خ����الل دعواتها أنها س����تقوم بتقديم 
"القرابين" داخل ساحات المسجد األقصى المبارك، وستواصل 

االقتحامات على مدار أسبوع، حتى 22 أبريل.
كم���ا تضمن���ت الدع���وات التي نش���رت على ش���بكات التواصل 
االجتماعي باسم “طاقم جماعات الهيكل”، صورة لخروف صغير 
يرمز للقربان الذي يتوعد الحاخامات بذبحة في األقصى هذا العام.

وفي خطوة اس����تباقية تحضيرية لالقتحامات، منعت سلطات 
االحتالل اإلس����رائيلي، أول أمس الس����بت، المصلين من دخول 
المس����جد األقصى المبارك بع����د صالة التراوي����ح، في محاولة 
لمنعهم م����ن االعتكاف ف����ي رحابه حتى الصباح، تس����هيال 

القتحامات المستوطنين الصباحية للمسجد.
ت�ستفز م�ساعر امل�سلمني

في الوقت ذاته، تسمح قوات االحتالل للعشرات المستوطنين 

التابعين لما يس����مى جبل الهي����كل التوراتية بأداء طقوس ما 
يس����مى "بركات الكهنة" بش����كل جماعي وعلني في المسجد 
األقص����ى المب����ارك. وبي����ن أن تلك الخطوة تس����تفز مش����اعر 
المسلمين وتنغص عليهم أجواء الصالة واالعتكاف بالمسجد 
األقصى خالل شهر رمضان المبارك، الذي يشهد توافدا الفتا 

من المسلمين من كل فلسطين ألداء الصالة فيه.
وأشار إلى أن مسار الجماعات االستيطانية المقتحمة للمسجد 
األقصى يتحدد حس����ب الوضع فيه، حيث أن وجود المرابطين 
وتصديهم للمستوطنين يجبرهم على اختصار االقتحام، وفي 
حال لم يجدوا مقاومة يتجولون في األمكنة كيفما شاءوا، لذلك 

منع المصلين من االعتكاف يأتي في إطار ذلك المسار.
اأطماع كبرية 

ولفت إل����ى أن األطماع اليهودية في جميع مناطق المس����جد 
األقص����ى، ولي����س فقط بقبة الصخ����رة التي يخطط����ون لبناء 

هيكلهم المزعوم على أنقاضها. 
ولم يستبعد أن تقيم جماعات الهيكل صلواتهم وشعائرهم 
التلمودية حسب التوقيت المخطط، في حال ظل الصمت مطبقا 

على قبلة المسلمين األولى من قبل الدول العربية واالسالمية، 
مش����يرًا إلى أن األيام القليلة القادمة "حبلى " بأوضاع "ال تحمد 
عقباها"، خاصة مع اعتداءات قوات االحتالل على المتواجدين 

في منطقتي باب العامود والبلدة القديمة.
ورغم وجود فتوى رس����مية ال تجيز للمس����توطنين الصالة في 
األقصى، فإن الحاخامات يتمردون على هذه الفتوى، وتم طرح 
باب الرحمة واألقصى القديم والمصلى المرواني بوصفها أبنية 
قديمة كأمكنة تصلح لتحويلها إلى كنس، وفق رئيس المركز.

وبالتزام����ن مع دع����وات جماع����ات " الهيكل" وط����رد االحتالل 
للمصلي����ن ومنعهم من االعتكاف، انطلقت من مدينة القدس 
المحتل����ة دعوات لمواصل����ة االعتكاف في المس����جد األقصى 

المبارك حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وتأت����ي ه����ذه الدعوات ف����ي ظل حرم����ان س����لطات االحتالل 
اإلسرائيلي للفئات الش����ابة والفتّية من أهالي الضفة الغربية 
المحتلة من الوصول إلى القدس والمسجد األقصى، كما منعت 
دخ����ول من تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 50 عاًما إاّل بتصريح 

منها.

بيروت/ االستقالل: 
أكد األمين العام لحركة الجهاد اإلس���المي 
القائد زياد النخالة أن ما يجري من عمليات 
بطولية في األراضي المحتلة ليست رد فعل 
عل���ى جرائم االحتالل فق���ط إنما هو واجب 
على كل فلسطيني وممارسة طبيعية ضد 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح القائ���د النخالة خالل مقابلة خاصة 
على قن���اة المن���ار الفضائية ف���ي بيروت 
مس���اء أمس األحد، أن ممارس���ات االحتالل 
ف���ي األقصى والضفة الغربي���ة ُتصعد من 
حالة الغليان الفلسطينية؛ ولذلك نحن في 
مواجهة مباشرة مع االحتالل وفي كل لحظة 

يجب أن نتوقع حالة االشتباك الشامل.
وق���ال القائد النخالة: "ق���رار منع االعتكاف 
في المس���جد األقصى هو قرار رسمي عربي 
إلتاح���ة الفرص���ة للمس���توطنين باقتحام 
األقصى"، مشدًدا أن تدخل العرب لتهدئة 

الفلسطينيين، أمر خطير لصالح العدو.
وأضاف: "ش���هر رمضان ل���ه أهمية خاصة 
في مسيرة المقاومة لدى المجاهدين وأبناء 
الشعب الفلسطيني، إذ نؤكد أنه في حالة 
تصعي���د إس���رائيلي يمس في المس���جد 
األقصى وفي اقتحامات للمس���جد االقصى 

فإن ذلك يزيد حالة التوتر واالشتباك.
وفيم���ا يتعل���ق بالعملي���ات البطولية أكد 
القائد النخالة أن العمليات الفردية األخيرة 
خلقت اهتزازًا أمنيًا في "إس���رائيل"، مشيًرا 
إلى أن الفلس���طيني لديه خيارات واسعة 
في المقاومة ف���ي الضفة الغربية والقدس 

وقطاع غزة.
وش����دد القائد النخالة أن حالة االشتباك مع 
العدو موجودة على الدوام، وفي أي لحظة قد 
تتدحرج األمور لمعركة جديدة، قائاًل: "نحن 
في أي لحظة يمك����ن أن نصل إلى حالة من 
الغليان في كل أوساط الشعب الفلسطيني" 

وأش����اد القائد النخالة بالتعاون المشترك 
بين سرايا القدس وكتائب شهداء األقصى 
في جنين، مؤكدًا أن وحدة قوى المقاومة في 
جنين يدلل على وج����ود فعل مميز وفعال 

وعامل مهم في مواجهة االحتالل.
ولفت إل���ى أن ق���وى المقاوم���ة جميعها 
منفتحة على بعضها بعضًا وبروز تنسيق 

الجهاد م���ع فصيل ما تفرض���ه الجغرافيا 
الفلسطينية.

وفيما يتعلق ع���ن دور المقاوم���ة في غزة 
في ظ���ل ما تتعرض له جني���ن قال: "يجب 
أن يفه���م اإلس���رائيلي أن أيدينا ليس���ت 
مكتوفة عن التدخل لدعم أهلنا في الضفة 
والقدس، ألن مس���ألة الفصل بين األراضي 
الفلس���طينية ليس���ت في عق���ل الجهاد 
اإلسالمي واالس���تفراد بجنين لن نسمح به 

مهما كلفت األثمان.
وأض���اف: "إن قوى المقاوم���ة تصنع القرار 
في الميدان مجتمعة وموح���دة، إذ إن لدى 
قوى المقاومة واجبات وأمامها استحقاقات 
ولن نخذل أهلنا ف���ي جنين والقدس وكل 

فلسطين".
وأشار إلى أن معركة )سيف القدس( كانت 
بس���بب محاوالت تهجير أهالي حي الشيخ 
جراح، وذات المسببات تتكرر اليوم، لذلك ال 

نس���تطيع أن نغمض أعيننا عما يجري في 
القدس، الفًتا إلى أن المناخ في المقاومة هو 
مناخ مواٍت لموقف حركة الجهاد اإلسالمي، 
وال أحد مس���تثنى من االجابة على استباحة 

الدم الفلسطيني.
وفيم���ا يتعلق بال���دول العربي���ة المطبعة 
مع االحت���الل اإلس���رائيلي، ق���ال النخالة: 
"الدول العربي���ة التي طبعت عالقات أمنية 
واقتصادي���ة م���ع االحت���الل اإلس���رائيلي 
حاصرتن���ا وانفتحت على الكيان وهذا األمر 

خطير".
وأك���د أن جميع من اجتمع ف���ي النقب هم 
ليس���وا معنا أصاًل، وقمة النقب التطبيعية 
لن تغير شيئًا على أرض الواقع، وهذا دليل 
على حالة الضع���ف التي تمر بها المنطقة 
العربية أمام "إس���رائيل"، مش���ددًا على أن 
ربط الدول العربي���ة مصيرها بالتحالف مع 

االحتالل هو ضعف فوق الضعف.

نحن في صراع مفتوح مع االحتالل 

النخالة: االستفراد بجنين لن نسمح به مهما كلف الثمن واألوضاع في فلسطين تغلي

  منع االعتكاف هدفه تسهيل استباحته 

مختص لـ »االستقالل«: خطوات االحتالل باألقصى ستفجر األوضاع ونحذر من نتائج »ال تحمد عقباها«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
قال خطيب المس����جد األقصى عكرمة صبري، 
إن دائرة "األوقاف اإلسالمية" بمدينة القدس 
تجاوبت مع رفض سلطات االحتالل اإلسرائيلي 
إقام����ة االعتكاف بالمس����جد األقصى المبارك 
في العشرية الثانية من شهر رمضان الكريم، 

وحصره على العشر األواخر.
وكش����ف "صبري" في تصريحات صحفية، عن 
مش����اورات جارية بين المكونات العلمائية في 
المس����جد األقصى، لبحث هذا الملف والتأكيد 

على ضرورة بدء االعتكاف من اآلن.

وأك����د أن م����ا يخطط ل����ه االحت����الل القتحام 
"األقصى"، يحتاج لرب����اط يحميه مما يحاك له 
من مؤامرات، موضًحا أن ما تروج له "العصابات 
االس����تيطانية تش����ير لمكي����دة كبي����رة بحق 

المسجد".
ومنعت ش����رطة االحتالل الس����بت، عش����رات 
المصلي����ن من دخ����ول "األقص����ى" بعد صالة 
التراويح، ف����ي محاولة لمنعهم من االعتكاف، 
تس����هيال القتحامات المستوطنين الصباحية 
للمس����جد، وعلّي����ه ق����ررت "األوق����اف" إخراج 

المعتكفين من المسجد، بعد صالة العشاء.

وتتجه األنظار إلى األسبوع الثالث من رمضان 
الذي سيتزامن معه "عيد الفصح" العبري المقرر 
استمراره أسبوعا، وعادة ما يقتحم خالله آالف 
المستوطنين "األقصى"، ويتطلعون هذا العام 
إلى ذبح قربان في باحاته، وسط تحذيرات من 
تصعيد محتمل ُيخش����ى تطوره إلى مواجهة 

عسكرية على غرار ما حدث العام الماضي.
وعادًة توقف االقتحامات في العش����ر األواخر 
من ش����هر رمض����ان، حي����ث يعتك����ف آالف 
الفلسطينيين في المسجد األقصى على مدار 

الساعة.

عكرمة صبري: »األوقاف« تجاوبت مع رفض االحتالل إقامة االعتكاف بـ »األقصى«

القدس المحتلة/ االستقالل: 
وافق "الكابينت"، مس���اء أمس األحد، على مش���روع لبناء سياج بطول 40 كم في 

شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء "اإلس���رائيلي"، بأن مجلس الوزراء "اإلس���رائيلي" المصغر 
"الكابينت" وافق على بناء سياج بطول 40 كم في شمال الضفة الغربية. جاء ذلك في 
أعقاب اش���تداد العمليات البطولية التي انطلق منفذوها من شمال الضفة الغربية 
المحتل���ة، وخاصة مدينة جنين المحتلة، كما جاء ذلك في أعقاب عملية الش���هيد 

رعد حازم والتي ضرب عاصمة كيان االحتالل وأصابت منظومته األمنية في مقتل.

»الكابينت« يوافق على بناء سياج 
بطول 40 كم في شمال الضفة
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وشدد المختصان على أن اقدام االحتالل على تنفيذه عملية 
واس���عة في جنين على غرار )السور الواقي( عام ،2002، أمر 
وارد ولكنه مس���تبعد في الوقت الحالي لكون االحتالل لديه 
تقدي���ر موقف يمنعه م���ن دخوله في مواجهة ش���املة مع 
مخيم جنين، خاصة وأن الظروف اليوم غير مواتية له نتيجة 

التغيرات على الجبهات كافة.
وأعلن جيش االحتالل الصهيوني، مساء السبت، عن حصار 
مدينة جنين عبر سلس���لة إجراءات تحد م���ن حركة األفراد 

والسلع من وإلى المدينة المحتلة.
وبحس���ب قناة 12 العبرية، فقد تقرر منع دخول فلسطينّي 
الداخل إلى جني���ن عبر معبري الجلم���ة “الجلبوع” وريحان 
“برطعة” س���واء كان الدخول مشيًا على األقدام أو من خالل 

المركبات.
كما تقرر منع الزيارات العائلية لس���كان جنين، إلى أقاربهم 
داخ���ل الخ���ط األخضر، وذل���ك بعد أن كان س���مح ل� 5 آالف 

فلسطيني بالسماح بتلك الزيارات.
وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول التجار وكبار رجال األعمال 
الحاصلين على تصريح )BMC( من س���كان جنين بالدخول 
للخ���ط األخضر، وتقرر إيقاف نقل ال���ركام الصخري بطريقة 
DTD عب���ر المعابر في محافظة جنين، فيما يس���تمر دخول 
العمال الفلسطينيين إلى الخط األخضر بشكل اعتيادي مع 

زيادة عمليات التفتيش في المعابر.

تغطية على ف�شله 
الكات���ب والمحلل السياس���ي خليل القص���اص، أكد أن كل 
االجراءات العقابية التي اتخذها جيش االحتالل ضد مخيم 
جنين والمدينة بش���كل عام مؤخ���رًا هي محاولة المتصاص 
غضب الجمهور "االس���رائيلي" من حكومة "نفتالي بينيت" 
نتيجة فش���لها في التصدي لسلس���لة العمليات الفدائية 
الت���ي ضرب���ت مؤخرًا عمق "ت���ل ابيب" واوقع���ت قتلى في 

صفوف المستوطنين. 
وأوضح القصاص ل�"االستقالل"، أن هذه االجراءات تأتي في 

س���ياق االجراءات االنتقامية ضد أهالي مخيم جنين بشكل 
خاص وش���مال الضفة الغربية بش���كل عام، مشددًا على أن 
تلك الخطوات لن توفر االمن واالمان للمستوطنين وال لجنود 
االحتالل بل ستؤدي الى المزيد من التوتر وستشعل فتيل 

االنتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن االحتالل يحاول أن يستنسخ تجربته في قطاع 
غ���زة طوال 15 عاما من الحص���ار والتضييق وهو يحاول اآلن 
جعل أصل المش���كلة مع مخيم جنين وليس���ت مع الشعب 

الفلسطيني في كل مدن الضفة الغربية المحتلة.
ح���ول تنفيذ االحتالل عملية واس���عة في جني���ن على غرار 
)الس���ور الواق���ي( ع���ام ،2002 أوضح المخت���ص، أن جيش 
االحتالل لديه تقدير موقف يمنعه من دخوله في مواجهة 
شاملة مع مخيم جنين، خاصة وأن الظروف اليوم غير مواتية 

له نتيجة التغيرات في الجبهات، فضال أن المقاومة في غزة 
لن تسمح باالستفراد بالمخيم وارتكاب مجزرة جديدة. 

وش���دد القصاص، على أن هن���اك دورًا منوطًا بالتجار ورجال 
االعمال بان يأخذوا دورهم الحقيقي والوطني في مد المخيم 
بالس���لع والبضائع من أجل تعزيز صموده وتفويت الفرصة 

على االحتالل في كسر شوكة المخيم.

حماولة ترميم �شورتها 
بدوره، يتفق الكاتب والمحلل السياسي ذو الفقار سويرجو، 
مع س���ابقه بالقول: "إن إج���راءات االحت���الل العقابية التي 
اتخذها مؤخرا ضد ابناء ش���عبنا ف���ي مخيم جنين تأتي في 
س���ياق االزمة الحادة التي تعاني منها حكومة االحتالل بعد 

أن فقدت شرعيتها وثقة الجمهور "االسرائيلي" بها.
وأوضح س���ويرجو ل�"االستقالل"، أن دولة االحتالل تبحث عن 

أي ذريعة من أجل ترميم صورتها واعادة أي ش���يء من هذه 
الش���رعية التي فقدتها وهي ترى بان تشديد الحصار على 

مخيم جنين يجلب جزءًا من هذه الشرعية.
وأش���ار إلى أن الحالة الطارئة التي يعيشها كيان االحتالل 
تستوجب منه اتخاذ قرارات في هذا االتجاه، بمعنى االعالن 
عن حالة حرب غير مباش���رة مع الفلس���طينيين سواء كانوا 
ف���ي الضفة الغربية أو ف���ي قطاع غزة، ف���ي محاولة لتعزيز 
ثقة الجمهور "االس���رائيلي" باألجهزة االمنية بالكيان والتي 
فقدتها نتيجة الضربات المتتالية التي تلقتها وس���ط "تل 

أبيب" المحتلة. 
وأضاف س���ويرجو، أن المقاومة في قطاع غزة قالت بش���كل 
صريح بانه���ا لن تترك االحتالل يتمادى ويتغول في مخيم 
جنين وأكدت مرارًا على أن التعدي على أي شبل فلسطيني 
س���واء كان بالضفة الغربية أو القدس أو الداخل المحتل هو 
اعتداء عل���ى المقاومة، الفتًا إلى أن تل���ك التصريحات هي 
خطوة قوية في تعزيز ال���روح القتالية لدى المقاتلين دخل 

المخيم.
وش���دد على أنه يج���ب تعزيز حالة الصمود لس���كان مخيم 
جني���ن من خ���الل رفع ال���روح المعنوية، من خ���الل تكاتف 
الفصائ���ل كافة و تقديم ما يمكن تقديمه من مس���اعدات 
لوجس���تية وحتى بش���رية للدفاع عن المخي���م، الى جانب 
العمل على تحييد دور السلطة الفلسطينية بحيث ال يكون 
لها دور سلبي في هذا االتجاه خاصة وأن استمرار التنسيق 
االمني سيضر بالحالة الفلسطينية في ظل أن جزءًا كبيرًا من 

أبناء حركة فتح يشاركون في التصدي لالحتالل.
وأك���د المخت���ص، أن االحت���الل يعي جي���دًا أن أي اجراءات 
عقابية ضد الفلس���طينيين س���واء في جنين وغيرها سوف 
تفج���ر االوضاع في الضف���ة الغربية والق���دس، متوقعا بأن 
يكون المشهد دراميا خاصة وأن المقاومة لم تقف مكتوفة 
االيدي في قطاع غزة وس���يكون هن���اك ضربات داخل دولة 

االحتالل وفي مدن اخرى غير جنين .

  محاولة إلرضاء الجمهور »اإلسرائيلي«

حصار االحتالل لـ »جنين«..  تغطية على فشله في مواجهة العمليات »الفردية« 
غزة- جنني/معتز �شاهني:

قررت حكومة الحتالل الإ�ش��رائيلي، معاقبة الفل�ش��طينيني يف 
خمي��م جنني بال�شف��ة الغربي��ة املحتلة، من خ��الل فر�ض قيود 
اقت�شادي��ة، بحج��ة اأن تلك القي��ود ميكنها اأن توق��ف العمليات 

الفردي��ة التي �شرب��ت عمق دولة الحت��الل، واأ�شابت منظومة 
اأمنه يف مقتل، وينفذها املواطنون ردًا على جرائم الحتالل التي 
ترتكب بحق اأبناء ال�شعب الفل�شطيني ومقد�شاته واأر�شه. واأكد 
خمت�ش��ان بال�شاأن ال�شيا�شي الفل�شطيني اأن الجراءات العقابية 

الت��ي اتخذها الحتالل �شد اأهايل جن��ني تاأتي يف �شياق ار�شاء 
اجلمه��ور »ال�شرائيل��ي« وامت�شا���ض غ�شب��ه �ش��د اأداء حكوم��ة 
»نفتايل بينيت« وف�شلها الذريع بتوفري المان للم�شتوطنني عقب 

العمليات الفدائية التي �شربت عمق »تل اأبيب«.

غزة/ االستقالل: 
دانت حركة الجهاد اإلس����المي في فلس����طين، أمس األحد، جريمة إع����دام المواطنة غادة 
إبراهيم س����باتين )47 عامًا(، من قرية حوس����ان غرب مدينة بيت لحم، وإصابتها برصاص 
االحتالل وتركها تنزف لفترة طويلة قبل استش����هادها، في تجس����يد واضح لإلرهاب ضد 

ل.
َّ
أبناء شعبنا العز

وقال���ت الحركة في بي���ان لها، "إننا في حركة الجهاد اإلس���المي، إذ نس���تنكر وندين هذا اإلجرام 
المستمر بحق أبناء شعبنا، لنؤكد أن االحتالل قد تمادى كثيرًا في عدوانه واستهدافه للمواطنين 
وخاصة النساء، حيث أثبت هذا العدو أنه يفتقد ألدنى المعايير اإلنسانية واألخالقية، وكشف عن 

وجهه البشع واإلرهابي في إطالق النار واإلعدام المباشر في وضح النهار".
وبش���أن هذه الحادثة الخطي���رة التي تجاوزت كل الخط���وط الحمراء، أكدت الحرك���ة على ضرورة 
وحدة أبناء ش���عبنا كافة بقواه الفاعل���ة والعاملة، لتفعيل الجهود الوطني���ة الرامية إلى مواجهة 
هذا االحتالل والتصدي له بكل قوة وبس���الة. وحملت االحتالل وقادته المجرمين المسؤولية كاملًة 
عن تداعيات هذه الجريمة النكراء، التي لن يصمت أمام بش���اعتها مجاهدو شعبنا وأبطاله الذين 

يسطرون بدمهم أروع مالحم النصر والكبرياء في عمق كيان العدو المسخ.
وأش���ارت الحركة إلى أن الصمت الدولي واإلقليمي على ه���ذه الجريمة النكراء، يعتبر غطاًء واضحًا 
وفاضحًا وتش���جيعًا لقوات اإلره���اب الصهيوني لإلمعان في مواصلة اس���تهداف المدنيين في 
الطرقات والمدن والمخيمات. وقدمت حركة الجهاد اإلس���المي التعازي والمواساة من عائلة وأسرة 
الشهيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعتها يوم القيامة، وأن 

يكون دمها لعنة على االحتالل المجرم.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
أعلنت الجماعات االس���تيطانية عن نيتها 
إقامة محاكاة ل�"قربان الفصح"، في القصور 
األموية المالصقة للسور الجنوبي للمسجد 
األقصى، الس���اعة الخامسة مس���اء اليوم 

اإلثنين.
وكانت جماعات اس���تيطانية تدعو إلقامة 
"الهيكل المزعوم" مكان المسجد األقصى 
دعت لذبح القرابين، في المسجد األقصى، 

خالل "عيد الفصح اليهودي".
وذك���رت مص���ادر مطلع���ة أن "جماع���ات 
الهيكل المتطرف���ة صعدت تحديها لكل 
مس���لمي العالم تح���ت حماية س���لطات 
االحت���الل؛ وتعلن عن عقد مح���اكاة كاملة 
لقربان الفصح في منطقة القصور األموية 

المالصقة للمس���جد األقص���ى المبارك من 
جهة القبلة، مساء اليوم اإلثنين"، وأشارت 
إلى أن ه���ذه الطقوس تمتد إل���ى ما بعد 

غروب الشمس.
وتص���ر جماعات الهي���كل المتطرفة على 
إحياء طق���وس القربان باعتبارها تش���كل 
إحي���اًء للهي���كل المزعوم، فه���ي ترى أن 
القربان ه���و الطقس اليه���ودي المركزي 
الذي اندثر ب�"اندثار" الهيكل المزعوم؛ وأن 
إحياء طقس القربان تشكل إحياء معنويًا 
للهيكل بالتعامل مع األقصى باعتباره قد 
بات هيكاًل حتى وإن كانت أبنيته ومعالمه 

ما تزال إسالمية.
يذك���ر أن هذه الدع���وة تأتي بع���د "قمة 
حاخامي���ة" ُعقدت في األقصى لمناقش���ة 

فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد 
دعوات من حاخام���ات اليمين الصهيوني 
وتعه���دات من ق���ادة جماع���ات الهيكل 
المتطرف���ة بإدخ���ال "قرب���ان الفصح" إلى 
األقصى مس���اء يوم الجمعة المقبل الذي 
يواف���ق الراب���ع عش���ر من ش���هر رمضان 

المبارك.
وتتجهز جماعات يهودية متطرفة لتنفيذ 
اقتحام واس���ع لالقصى وذلك في ذكرى ما 
ُيس���مى " عيد الفصح اليهودي" الموافق 

15-20 رمضان الجاري.
اليه���ودي مع  الفص���ح  ويتواف���ق عي���د 
ويس���تمر  رمض���ان  ش���هر  منتص���ف 
لم���دة أس���بوع، ويتوقع زي���ادة اقتحامات 

المستوطنين للمسجد األقصى.

الجهاد: إعدام المواطنة »سباتين« 
جريمة تجسد مدى »إرهاب« االحتالل 

في المسجد األقصى..

جماعات »الهيكل« تحدد موعدًا 
لمحاكاة تقديم »قربان الفصح«
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اعـالن منـاق�صـة

م�شروع توريد معد�ت و�أجهزة طبية
 تعل���ن الهيئة الخيرية إلغاثة الش���عب الفلس���طيني ع���ن طرح مناقصة 
لمشروع توريد معدات وأجهزة طبية، بتمويل من مؤسسة الرعاية االنسانية 
الماليزية MyCARE، فعلى الراغبين في االش���تراك بالعطاء المذكور أعاله 
من الشركات المختصة بهذا الشأن مراجعة الهيئة الخيرية إلغاثة الشعب 
الفلسطيني في مقرها الكائن في غزة - شارع الشهداء برج فلسطين الطابق 
العاش���ر ش���قة رقم 58 للحصول على كراس���ة العطاء، وذلك خالل ساعات 

الدوام الرسمي من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
مالحظات:

• يب���دأ بي���ع العطاء من ي���وم األح���د 2022/04/10م وحتى ي���وم الثالثاء 
2022/04/12م.

• االجتماع التمهيدي يوم الثالثاء 2022/04/12م. 
• تسليم المظاريف يوم االربعاء 2022/04/13م الساعة 11 صباًحا. 

• فتح المظاريف بجلسة علنية يوم االربعاء 2022/04/13م الساعة 11:30 صباًحا.
• لزوم احضار من يرس���و عليه العطاء شهادة عدم خصم من المصدر وخلو 

ضريبة قيمة مضافة ودخل وفاتورة ضريبية وسند قبض.
• يجب على الم���ورد تقديم كفالة بنكية أو ش���يك بنكي مصدق من أحد 
البنوك العاملة في قطاع غزة بقيمة 5% من إجمالي المبلغ وترفق مع العطاء 

وال تقبل الشيكات الشخصية.
• يجب أن يكون المتقدم للعطاء مؤهاًل ويمتلك ش���هادة ترخيص سارية 

المفعول وأن يكون مسجال في دوائر الضريبة.
• الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

• من حق الجمعية تجزئة العطاء.
• رسوم دخول العطاء 200 شيكل غير مستردة.

لالستفسار االتصال على جوال /0597900444 ، 0592030154

دولة فل�شطني   
�ملجل�س �لأعلى للق�شاء 

حمكمة بد�ية غزة
مذكرة ح�شور بالن�شر �مل�شتبدل
لدى حمكمة بد�ية غزة �ملوقرة

يف �ل�شتئناف �ملدين رقم 974 / 2021  يف �لطلب رقم 141 / 2022
المس���تدعون/1 - فواز عب���د الغني محمد الدجاني 2 - كوث���ر عبد الغني محمد 
الدجاني 3 - نهايات محمد هاش���م الدجان���ي- جميعهم مقيمون في المملكة 
األردنية الهاش���مية بصفتهم الورثة الش���رعيين للمرح���وم/ عبد الغني محمد 
كمال الدين الدجاني بموجب حجة ارث صادرة عن محكمة وادي السير الشرعية 
بالمملكة األردنية الهاش���مية بتاري���خ 2009/10/11م وكيلهم المحامي/ فادي 
ناظم عويضة بموجب الوكالة العامة الصادرة عن سفارة دولة فلسطين باألردن 

رقم )سجل 2208 صفحة 25 / 2019 الصادرة بتاريخ 2019/12/5م 
المس���تدعى ضده/ هشام أس���امة محمد الدجاني – مقيم في األردن باألصالة عن نفسه 
وباإلضافة إلى باقي ورثة والده المرحوم/ أسامة محمد الدجاني- وآخر عنوان له غزة النصر 

شارع النصر الشارع الفرعي المقابل لمطعم العافية منزل محمد عمر فوزي الدجاني
نوع الدعوى: إزالة شيوع قيمة الدعوى: تزيد عن عشرة آالف دينار أردني

في االستئناف المدني رقم 974 / 2021 في الطلب رقم 141 / 2022
إل���ى المس���تدعى ضده ليك���ن معلومًا لديك أن المس���تدعين ق���د أقاموا ضدك 
االس���تئناف المدني رقم 974 / 2021 الستئناف القرار الصادر عن محكمة صلح 
غزة بتاريخ 2021/10/31م مرفق نس���خة من الئحة االس���تئناف ومرفقاتها لهذه 
المذك���رة، لذلك يقتضي عليك أن تحضر إلى هذه المحكمة للرد على اس���تئناف 
المس���تأنفين يوم الخميس 2022/5/12م الس���اعة التاسعة صباحًا كما عليك أن 
تودع ردك الجوابي خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة والئحة 
االس���تئناف ومرفقاتها وأن ترسل نسخة للمس���تدعين حسب عنوانهم. وليكن 
معلومًا لدي���ك أنك إذا تخلفت عن الحضور يجوز للمس���تدعين أن يس���يروا في 

دعواهم ويصير اصدار الحكم بحقك حضوريًا حرر في: 2022/4/10م

رئي�س قلم حمكمة بد�ية غزة / �أ. عمار قنديل

  دولة فل�شطني
وز�رة �حلكم �ملحلي

اإعالن �صادر عن اللجنة املركزية
 لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بإيداع مخطط مرافق عامة لمنطقة المواصي الشمالي  منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة بجلس����تها رقم 
2022/2 المنعقدة بتاريخ 2022/2/3 ع����ن ايداع مخطط مرافق عامة لمنطقة 
 29-SA-1A-28-27-26-25-24 ( المواصي الش����مالي والمار بالقس����ائم رق����م
1A – ( من القطعة رقم )92( والقس����ائم رق����م ) 13-11-10-9-8-7-6-5-3-2-
14-15-16-17-18-1-12-4-4( من القطعة رقم )93( والقس����ائم رقم )4-3-2-
-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-7-6-5

م����ن   )1-1-8-42-41-40—39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27
القطعة رقم )94( والقس����ائم رقم ) 16-15-14-13-12-11-10-9-8-5-4-3-2-
17-18-19-20-6-7-15-1-1( من القطعة رقم )95( والقس����ائم رقم ) 4-3-2-
-27-26-25-24-23-22-21-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5

1A – 1A-20-A28 – 36-37-35-34 ( م����ن القطعة رقم )96( والقس����ائم رقم 
-6-5-3A -4 ( والقس����ائم رقم )2 ( من القطعة رقم )88A -11B – 2A – 11B(
-6-5-13A -15A – 16A- 17A-13A -15A- 16A- 17A-3A- 4-12-11-10-9

13A- 15A -16A-17A-12-11-10-9( من القطعة رقم )89(
لالعتراض خالل مدة ستين يوما من تاريخ هذا االعالن.

وعليه فان���ه يجوز لجميع اصحاب الحقوق ف���ي االراضي واالبنية واالمالك 
االخرى المش���مولة بهذا المشروع االطالع على خارطة المشروع مجانا خالل 
س���اعات الدوام الرس���مي وتقدي���م االعتراضات عليه ال���ى مكتب اللجنة 
المحلي���ة للبناء والتنظيم ببلدي���ة خانيونس . )) وس���وف لن يلتفت ألي 

اعتراض يرد بعد هذا التاريخ ((

�للجنة �ملركزية للأبنية وتنظيم �ملدن
مبحافظات غزة

 رام الله / االستقالل:
 يواصل المعتقل خليل عواودة )40 عاما( من بلدة 
إذن����ا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم ال�39 
على التوالي، رفضا العتقاله اإلداري في معتقالت 

االحتالل اإلسرائيلي.
وقال الناطق باسم هيئة شؤون األسرى والمحررين 
حسن عبد ربه، إن عواودة جرى نقله قبل عدة أيام 
من زنازين العزل االنفرادي في "عوفر" إلى عيادة 
معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث 
يعاني م����ن آالم في ال����رأس والمفاصل، وصداع 
وهزال، وإنهاك ش����ديد، وفقد من وزنه أكثر من 

16 كغم.

ولف����ت عبد ربه الى أن س����لطات االحتالل ترفض 
اإلداري  اعتقال����ه  بإنه����اء  لطلب����ه  االس����تجابة 
التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه 

الصحي بشكل ملحوظ.
يذكر أن المعتقل عواودة أب ألربع طفالت، وكانت 
قوات االحتالل قد اعتقلته بتاريخ 2021/12/27، 
وحولت����ه لالعتقال اإلداري ب����دون أن توجه له أي 
اتهام، كما اعتقل س����ابقا في معتقالت االحتالل 

عدة مرات.
وفي الس����ياق، يخوض المعتقل خليل موس����ى 
مصباح من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم 
الس����ابع على التوالي، رفضا لعزله المتواصل منذ 

36 يوما، في زنازين معتقل "عسقالن".
وكان المعتق����ل مصباح تعرض قبل نحو ش����هر 
إلى اعتداء وحش����ي من قبل الس����جانين في عزل 
"عس����قالن" بعد أن جرى نقله إلي����ه من "مجدو"، 
وكان ق����د واجه خ����الل الفترة القليل����ة الماضية 

عمليات نقل وعزل مستمرة.
يذكر أن المعتقل مصباح محكوم بالسجن لمدة 
20 عام����ا، ومعتقل منذ ع����ام 2003، وهو من بين 
المعتقلي����ن المرضى الذين يواجهون سياس����ة 
اإلهمال الطب����ي "القتل البط����يء"، حيث يعاني 
من مش����اكل صحية مزمنة ف����ي المعدة واألمعاء 

واألوعية الدموية.

رام الله / االستقالل:
 قال نادي األس����ير إّن إدارة معتقالت االحتالل 
 األسير ربيع أبو 

ّ
اإلس����رائيلي تنّفذ جريمة بحق

ن����واس )33 عاًما( من بلدة س����نجل بمحافظة 
رام الل����ه والبيرة، حيث تواصل عزله في ظروف 
خطيرة في معتقل "أيلون- الرملة"، مع استمرار 

تفاقم وضعه الصحّي والنفسّي.
وأّكد نادي األسير، أّن استمرار عزل المعتقل أبو 
نواس هو عملية قتل بطيء في ظل المعطيات 
الت����ي ت����رد حول م����ا آل إليه وضع����ه الصحّي 
مؤخًرا، فأبو نواس قضى ما مجموعه 20 شهًرا 
في العزل االنفرادي منها 14 ش����هرا بش����كل 
متواصل، وبعد جهود بذلها رفاقه المعتقلون 
تم إنهاء عزله منتص����ف العام الماضي، إال أّن 
إدارة المعتق����الت عزلت����ه مج����دًدا قبل نحو 6 

شهور.
ووفًقا لزوجته التي تمّكن����ت من زيارته مؤخًرا 
بعد منع اس����تمر عدة شهور، "أّكدت أّن زوجها 
يواج����ه وضًع����ا خطي����ًرا، فهو مج����رد من أي 
مقتنيات داخل زنزانته، ومالبس����ه متس����خة، 

ويعاني من نقصان ش����ديد في الوزن، وحينما 
س����ألته عن وضعه في ش����هر رمضان دهش 
أننا في شهر رمضان حيث ال توجد أي وسيلة 
تربطه مع العالم الخارج����ي كالراديو والتلفاز، 
ولم يع����د لديه قدرة على إدراك الوقت، كما أّن 
الطعام المقدم له س����يء كمًا ونوعًا، وعلى مدار 
الفترة الماضية ترفض إدارة المعتقل السماح 

لعائلته بإدخال مالبس له."
يذك����ر أن أبو ن����واس تع����رض لعملية تنّكيل 
ممنهجة استمرت منذ شهر شباط عام 2020، 
بع����د أن واجه المعتقلون عملية قمع واس����عة 
في معتقل "عوفر"، خاللها اعتدت عليه قّوات 
القمع وُأصيب بجروح، وُنق����ل الحًقا إلى العزل 
االنف����رادي، وخالل فترة عزله األولى لم تتمّكن 
عائلته من زيارته، حيث تحرم إدارة معتقالت 
االحتالل المعتقل المع����زول من زيارة العائلة 

تلقائيا، وتعرقل كذلك زيارات المحامين له.
وأب����و نواس مت����زوج وأب لث����الث طفالت، وهو 
معتقل منذ ش����هر تش����رين أول/ أكتوبر عام 
2019، عندما ُنقل للعزل كان موقوًفا، وكان من 

المفترض أن يصدر بحقه حكم لعدة ش����هور، 
إال أن����ه وبعد ادعاء إدارة معتقالت االحتالل أّنه 
قام بضرب أحد الّس����جانين ومواجهته، تطلب 
س����لطات االحتالل اليوم الحكم عليه بالّسجن 

لمدة تصل ل�16 عاًما.
ومن الجدير ذكره أن سياس����ة العزل االنفرادي 
ُتش����ّكل إح����دى أقس����ى وأخطر السياس����ات 
 المعتقلين 

ّ
الّتنكيلي����ة التي ُتم����ارس بح����ق

بمس����توياتها المختلفة، حي����ث يتم احتجاز 
المعتق����ل لفترات طويلة بش����كٍل منفرد، في 
زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتس����خة، تنبعث 
من جدرانه����ا الرطوبة والعفون����ة على الدوام؛ 
وفيه����ا حمام أرضي قدي����م، تخرج من فتحته 
في أغل����ب األحيان الج����رذان والق����وارض؛ ما 
يس����بب مضاعفات صحية ونفس����ية خطيرة 
على المعتقل، ومؤخرا صّعدت إدارة معتقالت 
االحتالل م����ن عمليات الع����زل االنفرادي التي 
طالت حت����ى نهاي����ة ش����هر آذار 29 معتقال 
منهم المعتقلون الس����تة الذي����ن تمكنوا من 

انتزاع  حريتهم من معتقل "جلبوع".

رام الله/ االستقالل: 
يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم االحتالل اإلس���رائيلي تحت شعار 

"قرارنا حرية"، لليوم ال� 101 تواليا، في إطار مواجهتهم لسياسة االعتقال اإلداري.
وكان األس���رى اإلداريون قد اتخذوا مطلع ش���هر كانون الثان���ي الماضي موقفا جماعيا 
يتمثل بإعالن المقاطعة الش���املة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة باالعتقال 

اإلداري )مراجعة قضائية، استئناف، عليا(.
واالعتقال اإلداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه 
بمعاينة المواد الخاصة باألدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي اإلنساني، 

لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات االحتالل وإدارات السجون بأن المعتقلين اإلداريين لهم ملفات سرية 
ال يمكن الكشف عنها مطلقا، فال يعرف المعتقل مدة محكوميته وال التهمة الموجهة 

إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل اإلداري لتجديد مدة االعتقال أكثر من مرة لمدة ثالثة أشهر 
أو ستة أش���هر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحاالت 
إلى س���بع سنوات كما في حالة المناضل علي الجّمال. يذكر أن عدد األسرى في سجون 

االحتالل بلغ أكثر من 4500 أسير، منهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفال.

األسيران عواودة ومصباح يواصالن إضرابهما عن الطعام

نادي األسير: االحتالل ينفذ جريمة بحق المعتقل ربيع أبو نواس ويواصل عزله انفراديًا

األسرى اإلداريون يواصلون مقاطعة 
محاكم االحتالل منذ 101أيام 

جنين/ االستقالل: 
أفاد مكتب إعالم األسرى، أمس األحد، بمنع إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلي أسرى 

جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة من الزيارة بدواٍع أمنية.
وأوضحت المكتب في تصريح مقتضب وصل "االستقالل"، أن االحتالل اتخذ القرار 
كعقاب جماعي ألهالي جنين. وفي الس���ياق، قالت جمعية واعد لألسرى إن خطوة 
االحتالل عقوبة جماعية وسلوك انتقامي، وتعبير عن مدى التخبط الذي وصلت إليه 

الحكومة اإلسرائيلية في مواجهة أبطال المخيم.
واعتبرت "واعد" أن القرار اإلس���رائيلي ينقل المعركة لداخل السجون، الفتة إلى أن 

الحركة األسيرة لن تصمت على هذه "السياسة الحمقاء".
ودعت الجمعية المؤسسات الدولية لبيان موقفها من هذه الخطوة التي تتناقض 

مع أبسط قواعد القانون الدولي اإلنساني وحق األسير في زيارة دورية لذويه.

االحتالل يمنع زيارات 
أهالي أسرى جنين
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ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية   
حمكمة بداية دير البلح

يف الق�سية التنفيذية رقم 1243 / 2022
المس���تدعي/ محمد أيمن جابر السعيد- من سكان الزوايدة بئر أبو صالح 

هوية رقم/ 803589035 وكيله المحامي/ محمد اقبال اكرم الطالع
المس���تدعى ضده/ أيمن عابد علي أبو معيلق- المغازي الشارع العام برج 

الندى الطابق الثالث هوية رقم/ 410041368
نوع القضية: تنفيذية / تنفيذ كمبيالة

قيمة القضية: )2800 ش( ألفان وثمانمائة شيكل باإلضافة إلى الرسوم والمصاريف
مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل  في القضية التنفيذية رقم 1243 / 2022

إلى المستدعى ضده المذكور أعاله، بما أن المستدعي قد أقام عليك قضية 
تنفيذي���ة تحمل الرقم 1243 / 2022 تنفيذية كمبيالة بقيمة )2800 ش( 
ألفان وثمانمائة شيكل باإلضافة للرسوم والمصاريف لذلك يقتضي عليك 
الحضور إلى هذه المحكمة خالل أسبوعين من تاريخ تبليغك هذه المذكرة 
وايداع ردك التحريري على هذه القضية. وإذا لم تحضر في المدة المحددة 
فإنك تعتبر ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر دائرة التنفيذ إجراءات 

التنفيذ بحقك بحسب األصول  تحريرًا في: 2022/4/10م

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اأ�سم�ء اأبو القم�س�ن

لدى حمكمة �سلح �سم�ل غزة املوقرة
يف الق�سية رقم / 2022/113 

يف الطلب رقم 2022/307 
المدعي )المس���تدعي( :  سالمة عبد القادر صالح حبوش – من سكان جباليا – 
شارع صالح الدين مجمع أبو خضرة التجاري . وكيله المحامي / محمود الجيار 
المدعى عليها )المستدعي ضدها( :  شركة يبوس فارم للصناعة والتسويق – سجل رقم 

)562519355( ويمثلها السيد / نبيل حسين عصفور سنقرط – مجهول محل اإلقامة .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل

الى المدعى عليه / )المس���تدعى ض���ده (  المذكور أعاله والمجهول محل 
اإلقامة حاليا والموضح عنوانه اخر محل اقامة أعاله.

بم���ا ان المدعى المذكور أعاله قد اقام قضية ل���دى هذه المحكمة مطالبا بما 
جاء في الئحة دعواه مع الزامك بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وذلك 
اس���تنادا الى ما يدعيه في الئحة دعواه المحفوظة لك نسخة منها في ملف 
القضية والمعين لها جلسة يوم االحد الموافق 2022/5/8م . لذلك يقتضي 
عليك ان تقدم جوابك التحريري خالل خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ النشر 
وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك س���ينظر في القضية والطلب 

باعتبارك حاضرا . حرر في / 2022/3/31م .

رئي�س قلم حمكمة ال�سلح ب�سم�ل غزة
 الأ�ست�ذ/ ه�ين الهندي 

دولة فل�سطني 
املجل�س الأعلى للق�س�ء 

لدى دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
اإخطار لتنفيذ حكم بطريق الن�سر امل�ستبدل 

�سادر عن دائرة تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
في القضية التنفيذية رقم / 2022/1075

الى المنفذ ضده / حس���ين تيس���ير رجب الش���اعر – البريج - شارع صالح 
الدي���ن – عمارة مطر . نبلغك ان���ه طبقا لاللتزام المترت���ب عليك بموجب 
حك���م محكمة بإخالء الماجور الخاص بطالب التنفيذ / رائد مصطفى كمال 
مطر باإلضاف���ة الى دفع المبالغ المترصدة في ذمت���ك مبلغ وقدره )1174 
شيكال ( والمتمثل في الرسوم والمصاريف الخاصة بالقضية المدنية رقم 
)2019/838( صلح دير البلح واالس���تئناف رق���م )2021/53( لدى محكمة 

بداية دير البلح بصفتها االستئنافية والزامك بالرسوم والمصاريف .
ل���ذا عليك الحضور الى دائرة التنفيذ في خالل اس���بوعين وان لم تحضر 
خ���الل المدة المذكورة فإنك تعد ممتنعًا عن التنفيذ ومن ثم ستباش���ر 

دائرة التنفيذ اجراءات التنفيذ الجبري بحقك.

م�أمور تنفيذ حمكمة بداية دير البلح
الأ�ست�ذة / اأ�سم�ء اأبو القم�س�ن

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أنا المواط���ن /   محمد عبدالل���ه عبد ربه 
الس���ميري عن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم  
802842211   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   نداء علي محمد الش���واف 
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   803420793   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   س���هاد وليد عبد ربه زعرب 
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 403781164    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

الضفة الغربية/ االستقالل: 
ش����نت قوات االحتالل اإلس����رائيلي أمس األحد، حملة 
تفتيش ومداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية 
والق����دس المحتلة، تخللها اعتقال عدٍد من المواطنين، 
فيما قام جنود االحتالل بمطاردة العمال وإطالق قنابل 
الصوت والغ����از صوبهم قرب فتح����ات الجدار الفاصل 

وخاصة في منطقة الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، أصيب 10 مواطنين 
باعتداءات ق����وات االحتالل، بينهم 3 في جنين و3 في 

أريحا واألغوار و4 في طولكرم.
وأفاد نادي األس����ير بأن مداهم����ات واقتحامات لقوات 
االحت����الل بمناط����ق مختلفة ف����ي الضف����ة، خاللها تم 
اعتقال 19 فلس����طينيا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق 
لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة 
ش����عبية وعمليات إطالق نار صوب الجنود، إذ تمركزت 
االعتق����االت ف����ي محافظتي جنين ونابل����س، بينما من 

القدس تم اعتقال 5 شبان.
من محافظة جني����ن اعتقلت قوات االحتالل 13 مواطنا، 
فيم����ا أصابت 7 ش����بان بالرصاص والعش����رات بحاالت 

اختناق بالغاز المدمع.
وأف����اد نادي األس����ير باعتقال قوات االحتالل 4 ش����بان 
بعد اقتحام الحي الشرقي في مدينة جنين، في عملية 

نف����ذت صباح أمس. وأفاد ش����هود عيان ب����أن أكثر من 
30 دورية برفقة وحدات المس����تعربين، داهمت الحي 
الش����رقي واقتحمت منازل المواطنين، واعتقلت محمود 
اللحلوح، وس����ليمان أبو عليا، وموس����ى البلبل وإبراهيم 

البلبل.
فجرا، داهمت قوات االحتالل وبأعداد كبيرة بلدة يعبد، 
واعتقلت إس����الم أبو ش����ملة، إبراهيم ناج����ي الكيالني، 
أسعد كنيري، إس����الم محمد بدارنة، بهاء أبو بكر، أدهم 

أبو بكر، نضال انفيعات، وميسان أبو شملة، وطارق قبها، 
فيما أصابت شابا آخر.

وشوهدت دوريات عسكرية وقوات من المشاة تقتحم 
البل����دة من عدة مداخل، بينما دف����ع االحتالل بتعزيزات 

قرب حاجز "دوتان" العسكري.
وإلى ذل����ك، اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي، فجر 

أمس األحد، مواطنين اثنين من محافظة نابلس.
وأفادت مص����ادر محلية، بأن ق����وات االحتالل اقتحمت 

مخي����م بالطة ش����رق نابل����س واعتقلت المواطن س����بع 
الطيطي، كم����ا اعتقلت المواطن رئاس زاهر أبو عمر من 

قرية برقة شمال نابلس.
في حين اعتقلت قوات االحتالل اإلس����رائيلي عمر ماهر 

دقة من عتيل قضاء طولكرم.
وف����ي محافظ����ة أريحا، اقتح����م االحتالل مخي����م عقبة 
جبر، حي����ث اندلعت مواجهات أس����فرت عن 3 إصابات 
بالرصاص الح����ي، بينما جرى اعتقال خلي����ل جمال أبو 

العسل، وصبحي أبو الهيجا.
وم����ن محافظة بيت لح����م، جرى اعتق����ال عطالله وجيه 

حمدان وأحمد صالح حوشية من دورا القرع.
وم����ن بلدة مراح رب����اح قضاء بيت لح����م، اعتقلت قوات 

االحتالل مهدي الشيخ، وخالد إبراهيم الشيخ.
وف����ي الخليل جنوب الضفة الغربي����ة المحتلة، اعتقلت 
قوات االحتالل اإلس����رائيلي، أمس األحد، شابا وفتى من 

الخليل.
وأف����ادت مصادر محلية ب����أن قوات االحت����الل اعتقلت 
األسير المحرر أحمد سعدي اصليبي )25 عاما( من بلدة 
بيت أمر بعد تفتيش منزله، والفتى س����عيد عزام ازغير 

من البلدة القديمة في الخليل.
كما، اعتقلت شرطة االحتالل إيهاب أبو اسنينة، وجهاد 

الشلبي من مدينة القدس.

االحتالل ينفذ حملة اعتقاالت واسعة بالضفة تطال العشرات 

القدس المحتلة/ االستقالل" 
ق���ال وزير جيش االحت���الل اإلس���رائيلي بيني غانتس، 
صب���اح األح���د، إنه بعث رس���الة "ش���ديدة اللهجة" إلى 
الس���لطة الفلس���طينية من أجل تعزيز قوات األمن في 
"قبر يوس���ف" بنابلس ش���مالي الضفة الغربية المحتلة 

ومالحقة من أسماهم "المخربين."
وجاءت رسالة غانتس للسلطة، وفق ما نقل عن صحيفة 
"يديعوت أحرونوت" العبرية، بعد س���اعات من مهاجمة 
ش���بان غاضبين "قبر يوس���ف"، رًدا على جرائم االحتالل 

في جنين.
وذك���رت الصحيف���ة العبري���ة أن نحو 100 فلس���طيني 
اقتحموا القبر وأحرقوا أجزاًء من المكان، وكس���روا بعض 

المحتويات.
وقال غانتس: "بعثت رس���الة ش���ديدة اللهجة للسلطة 

الفلس���طينية وطلبت إرس���ال تعزيزات من قوات األمن 
الفلس���طينية إلى المكان بش���كل ف���وري والعمل ضد 
المخربين الذين يمس���ون باالس���تقرار األمني واألماكن 
المقدس���ة". وتعهد وزير جيش االحتالل بإعادة ترميم 
المكان بس���رعة، "والعمل بكل الوس���ائل حتى ال تتكرر 
هكذا أفعال". وأضاف أن "االعتداء على القبر خطير جًدا، 
ويم���س حرية العبادة في أحد أقدس األماكن للش���عب 

اليهودي"، على حد زعمه.
أما رئيس تجمع مس���توطنات ش���مال الضفة "يوس���ي 
داغ���ان" فدعا حكومة االحت���الل إلى العودة للس���يطرة 
المباش���رة على المكان، ُمش���ّبًها الس���لطة الفلسطينية 

ب�"داعش".
وق���ال "دغ���ان" إن: "المقتحمي���ن حطموا حج���ارة القبر 
األقدس للش���عب اليهودي"، متهًم���ا حكومة االحتالل 

باالعتماد على السلطة الفلسطينية في حماية القبر.
وحاولت قوة األمن الفلسطينية المرابطة في محيط القبر 

منع الشبان من اقتحامه، دون جدوى.
ويتع���رض "قب���ر يوس���ف" القتحام���ات متك���ررة من 
المستوطنين بحجة الصالة بزعم أنه يعود للنبي يوسف 

عليه السالم.
وتؤكد الشواهد التاريخية أن القبر يعود لشخص مسلم 
من س���كان بالطة البلد عاش في القرن التاس���ع عش���ر 

الميالدي يدعى يوسف دويكات.
ويخضع قبر يوسف لحراس���ة أجهزة السلطة على مدار 
الس���اعة، والتي ع���ادة ال تغادر الموق���ع إال عند اقتحام 

االحتالل والمستوطنين للقبر.
وعلى مدى أكثر من 25 سنة كان قبر يوسف ِقبلة للشبان 

الغاضبين من اعتداءات االحتالل والمستوطنين.

غانتس يبعث برسالة شديدة للسلطة لتعزيز األمن في »قبر يوسف« بنابلس

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سّلمت سلطات االحتالل الصهيوني عائلة الشهيد ضياء حمارشة، بالغًا لهدم 

منزلهم.
 وقال المتحّدث باس���م جيش االحتالل، إّن "عائلة الش���هيد حمارشة تسّلمت 

أمس األحد، بالغ هدم منزلها ".
و الش���هيد حمارشة 27 عامًا هو منفذ عملية بني براك شرق "تل أبيب"، 
و هو من س���كان قري���ة يعبد غرب مدينة جنين ش���مال الضفة الغربية 

المحتلة .
وقتل في العملية التي نفذها الشهيد ضياء حمارشة، 5 "إسرائيليين"، حيث 
َقتل المنفذ ثالثة بالرصاص في الس���احة االولى في بني براك، ثم قتل اثنين 

آخرين في الساحة الثانية، وهناك تّم إطالق النار عليه واستشهاده.

جيش االحتالل يسلم عائلة منفذ 
عملية بني براك قرارًا بهدم منزله
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دولة فل�سطني   
     ال�سلطة الق�سائية 

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
  حمكمة دير البلح ال�سرعية

تبليغ حكم غيابي �شادر عن حمكمة دير البلح ال�شرعية
المدعى عليه / رامي فتحي عبد الرؤوف الس���عدي من اس���دود وسكان مصر 
ومجهول محل اإلقامة فيها االن لقد حكم عليك من قبل هذه المحكمة بنفقة 
زوجة لزوجتك المدعية عزيزة حس���ن عبد الله ابو مغصيب من السبع وسكان 
بيت الهيا وكيلتها المحامية / نفين المصري وقدرها خمس���ون دينارا أردنيا 
شهريا أو ما يعادلها بالنقد المتداول لسائر حوائجها الضرورية الشرعية بما 
في ذلك الكسوة والمس���كن اعتبارا من تاريخ الطلب الواقع في 2021/10/13 
في القضية أساس 2021/776 والمسجلة في سجل 20 عدد 57 صفحة 281 
بتاري���خ 2022/1/19م وحكم عليك بنفقة أوالد لكل واحدة من الصغيرتين انا 
وليان المتولدتين لك من المدعية عزيزة المذكورة وقدرها خمس���ة وعشرون 
دينارا اردنيا ش���هريا" او ما يعادلها بالنقد المتداول لكل واحد منهم لسائر 
حوائجه الضرورية الش���رعية بما في ذلك الكس���وة اعتب���ارا من تاريخ الطلب 
الواقع في 2021/10/13 في القضية أساس 2021/777 والمسجلة في سجل 
20 ع���دد 56 صفحة 280 بتاري���خ 2022/1/19 حكما وجاهي���ا بحق المدعية 
قابال لالس���تئناف غيابيا بح���ق المدعي عليه رامي المذك���ور قابال لالعتراض 
واالستئناف غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول وحرر في 2022/4/6م .

قا�سي دير البلح ال�سرعي

اإعـالن �شادر عن جمعية اأ�شدقاء البيئة الفل�شطينية
يعلن مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة الفلس���طينية عن عقد االجتماع العادي 
للجمعية العمومية لع���ام 2022م وذلك يوم الخمي���س الموافق 2022/04/21م 
الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر في مقر الجمعية الكائن في رفح – : حي 

الجنينة – ، دوار الجوازات األول وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي :-
المصادق���ة على التقريرين المال���ي واإلداري وانتخاب مجل���س إدارة جديد 
للجمعية بعد اس���تكمال االتي في مق���ر الجمعية الرئيس في أوقات الدوام 
الرسمي من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساء في شهر رمضان المبارك.

)جدول الأعمال( :-
1 - استمرار فتح باب االنتساب وتسديد االشتراكات للجمعية العمومية 

لعام )2022م( وذلك حتى تاريخ2022/04/11م .
2 -  فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وذلك لمدة 3 أيام من تاريخ: 

2022/04/12م. إلى تاريخ: 2022/04/14م.
3 -  فت���ح باب االعت���راض والطعون لعضوية مجل���س االدارة والجمعية 
العمومي���ة وذلك لمدة يومين م���ن تاري���خ: 2022/04/17م. حتى تاريخ 

2022/04/18م. 
4 - الرد على االعتراض والطعون يوم 2022/04/19م

5 - فتح باب االنسحاب لمدة يوم واحد بتاريخ 2022/04/20م
مع فائق االحترام والتقدير

جمل�س اإدارة اجلمعية
العنوان: حي الجنينة، دوار الجوازات األول – رفح.  ص.ب: 8037

تليفاكس: 082131506  جوال:  0599419815

دولة فل�سطني
�سلطة الأرا�سي 

مكتب رئي�س �سلطة الأرا�سي
املو�شوع/ اإعالن عن بيع اأر�ض مبوجب وكالة  

لدى الإدارة العامة لالأرا�شي والعقارات رقم )302 /2022(
يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد: محمد 
سعيد س���عدي حسين خيال من سكان غزة هوية رقم 930985486 بصفته 
وكيال عن: اسعاف مصطفى عبد الله أبو رمضان وماهر سعدي حسين خيال

بموجب وكالة رقم: 2021 / 2955 صادرة عن س���فارة دولة فلسطين في القاهرة 
والمصدقة من خارجية غزة تحت رقم 4275 + 2010 / 9120 كاتب عدل غزة

 موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز في 
القطعة 754 القسيمة 80 المدينة غزة التفاح

القطعة 2317 القسيمة 1 المدينة أبو مدين
فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
س���وف يتم البدء في إجراءات فتح المعاملة. وفي حال تبين إشكاليات في الوكالة 
أو وفاة الموكل أو أحد الموكلين يتحمل الوكيل المس���ؤولية الكاملة عن استخدام 

الوكالة بدون أدنى مسؤولية على سلطة األراضي.  التاريخ:  2022/4/10م

م�سجل اأرا�سي غزة 
اأ . عرابي حمدي اأبو �سعبان 

إعالن 
فقد 
هوية

إعالن 
فقد 
هوية

أعل���ن أن���ا المواط���ن /  عبد الرزاق حس���ن عبد 
الرزاق  الش���يخ عن فقد هويتي وتحمل  الرقم 
901687699    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواط���ن /  نايف مروان محمود الحلو  
عن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم 803072768    
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

القدس المحتلة/ االستقالل: 
ما زالت الهجمات الفدائية الفلس���طينية تتردد أصداؤها 
في األوس���اط األمنية والعسكرية اإلس���رائيلية، إلى الحد 
الذي وصلت فيه حالة الهستيريا أن ينشر جيش االحتالل 
أفراد الكوماندوز في الشوارع، وهو أمر غير مسبوق في دولة 
االحتالل، ما يش���ير بصورة ال تخطئها العين إلى انتش���ار 
موجة م���ن الرعب، وس���ط تحذيرات م���ن انتفاضة ثالثة، 
اس���تمرارا لالنتفاضات الس���ابقة التي شهدتها األراضي 

المحتلة منذ حرب العام 1967.
أكثر من ذلك، فإن بعض األصوات اإلس���رائيلية، الس���يما 
رئيس حكومة االحتالل نفتالي بينيت، والذين يدعون إلى 
تنفيذ عملية "كاسر األمواج"، ال يمكنهم ضمان عدم إيداع 
المزيد من القتلى اإلسرائيليين في هجمات قادمة، ما يزيد 
من إرث الذاكرة الجمعية لإلس���رائيليين، تارة من منظمة 
التحرير وفتح وأيلول األسود والجبهة الشعبية، واليوم مع 
حماس والجهاد، وجميع مقاتليهما لديهم أس���لحة، وقد 

ينفذون هجمات ملهمة وانتقامية.
ران أدليس���ت الكاتب اإلسرائيلي بصحيفة معاريف، ذكر 
في مقال أن "العمليات الفلس���طينية األخيرة دفعت دولة 
االحتالل لوضع جندي وش���رطي في كل ناصية، لمواجهة 

المس���لحين المفترضين الذين يجوبون شوارعها، وباتت 
"إسرائيل" تطاردهم، من خالل إحداثيات جغرافية موجهة 

."GPS بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي
وأضاف أن "تقنيات الهجمات الفلس���طينية تتغير، لكن 

النية واحدة وهي زيادة الخناق حول أعناق اإلسرائيليين، 
والنتيجة أنه محك���وم عليهم بانتفاضة إل���ى األبد، وفي 
غضون ذلك تب���ذل الحكومة جهوده���ا للتهدئة، وصوال 
لمن���ح اإلس���رائيليين رخصة حيازة األس���لحة، والس���ماح 

لجنود الكوماندوز بأن يجوبوا ش���وارع "تل أبيب"، ما يعني 
أن الحكومة وصلت حد الجنون، ألنه ليس معقوال أن تبقى 
الدولة في حالة اس���تنفار طوال سبعة أيام خالل األسبوع، 

فضال عن إصابتها بجنون العظمة وتأجيج الكراهية".
وال يتردد اإلسرائيليون وهم يراقبون جهود الحكومة لوقف 
موجة العمليات الفدائية، في تقديم مزيد من االعترافات 
بأن الطريقة الوحيدة لضمان العودة إلى روتين الحياة، هي 
العم���ل على كبح جماح الحرب الخماس���ية في وقت واحد، 
ومصدرها الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا وإيران، 
ألنه في هذه الحالة فإن األمن الش���خصي لإلس���رائيليين 
س���يكون معرضا للخطر، ما يستدعي من الحكومة تقليص 
عدد الحروب، والحد من نطاقات القتال المنتشرة على طول 

الحدود المختلفة للدولة.
في الوقت ذاته، تبرر أصوات إس���رائيلية أخرى اس���تمرار 
حالة المواجهة األمنية بزعم أنه ليس لدى الفلسطينيين 
شركاء، ألنهم يريدون إما مائة بالمائة أو صفر، حتى وصل 
األمر إلى نشوب صراع ديني بين الجانبين، والنتيجة أنه لن 
يتم حله���ا إال عن طريق العنف، رغم أنها تكلف الجمهور 
اإلس���رائيلي كثيرا من الدماء والدموع، بالتزامن مع إشاعة 

المزيد من التحريض ضد فلسطينيي 48.

صحيفة عبرية: الهجمات األخيرة أوصلتنا إلى حالة من الجنون

القدس المحتلة/ االستقالل: 
اعتبر رئيس الحكومة اإلس���رائيلية، نفتالي بينيت، 
في بداي���ة اجتماع حكومته األس���بوعي أمس، األحد، 
أن "إس���رائيل" انتقل���ت إل���ى حال���ة الهج���وم ضد 
الفلس���طينيين، وهدد ب�"تصفية الحساب مع أي أحد 
له عالقة مباشرة أو غير مباشرة مع العمليات المسلحة". 
فيما ذك���رت إذاع���ة الجيش اإلس���رائيلي أن بينيت 
ووزير األمن، بيني غانتس، غادرا اجتماع الحكومة إلى 

مداوالت أمنية.
وأض���اف أن���ه "في م���وازاة ذلك، نعمل ف���ي جبهات 
عدائي���ة أخرى، قريبة وبعيدة، ف���ي الليل والنهار، من 
أجل استهداف جذور اإلرهاب. وسنصل إلى اي مكان 
يتطلب ذلك وفي أي وقت من أجل قطع هذه العمليات 

اإلرهابية".

وتابع بينيت أن "دولة إسرائيل بدأت الهجوم. وخالل 
يوم الس���بت أجرينا تقييمات للوضع، وقوات الجيش 
اإلسرائيلي والشاباك والش���رطة تعمل حول الساعة 
من أجل إعادة األمن وقطع موج���ة اإلرهاب هذه. أكرر 
وأوضح إنه ال توجد أي قيود على الجيش اإلس���رائيلي 

والشاباك وباقي قوات األمن في حرب ضد اإلرهاب".
وبحسب بينيت، فإن فلسطينيين ألحقوا أضرارا بقبر 
يوس���ف، الواقع في مدينة نابلس في الضفة الغربية 
المحتل���ة، واصف���ا ه���ذا الموقع بأنه "م���كان مقدس 

لليهود".
 وأضاف "لقد كس����روا الش����اهد في القب����ر، أحرقوا 
غرفا في الموقع، وش����اهدت الصور وُصدمت. ولن 
نستس����لم الس����تهداف كهذا، لمكان مقدس لنا، 
وسنصل إلى المشاغبين. وس����نهتم طبعا بإعادة 

بناء ما دمروا، مثلما نفعل دائما".
وكان وزير األمن اإلسرائيلي، بيني غانتس، اعتبر في 
بيان أن "حادث انتهاك حرمة قبر يوس���ف أمر خطير 

للغاية، 
وأضاف غانتس أنه "نقلت رس���الة حادة إلى السلطة 
الفلس���طينية، المطلوب منها تكثيف تواجد قواتها 
ف���ي المكان فورا، واتخاذ اإلجراءات بحق المش���اغبين 
والمخربين الذين يمسون باالستقرار واألمن واألماكن 

المقدسة".
وصع���دت قوات االحت���الل اإلس���رائيلي، فجر أمس، 
اعتداءاتها ف���ي أنحاء الضفة الغربية، ما أس���فر عن 
إصابة 7 مواطني���ن بالرصاص، واعتق���ال 25 آخرين، 
غالبيتهم من جنين، ودارت خالل ذلك مواجهات بين 
شبان فلسطينيين وقوات االحتالل، وفقا لوكالة "وفا".

بينيت يعلن عن تصعيد »إسرائيلي« في الضفة الغربية

القدس المحتلة/ االستقالل: 
زعم جيش االحتالل أمس األحد تمكن قواته من احباط عمليتين كانت مخططة 

للتنفيذ داخل دولة االحتالل خالل الساعات الماضية.
وادعى الناطق العس���كري للجيش أن قوات معززة اقتحمت بلدة 
يعبد ومخيم جنين ش���مال الضفة الغربي���ة واعتقلت أفراد خلية 
كانت تخطط لتنفيذ عملية مس���لحة في الداخل، في حين جرى 
إحباط تنفيذ عملية أخرى بعد مالحقة عناصرها خالل تسللهم عبر 

الجدار الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر عس���كرية إن عددًا من الفلس���طينيين حاولوا دخول الكيان عبر 
فتحة ش���مال الضفة، إال أن وجدت قوة عسكرية في المكان منع تنفيذها وعثر 

على سالح محلي الصنع من طراز "كارلو" في المكان.

االحتالل يزعم إحباط 
عمليتين خالل ساعات
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في غضون أيام قليلة قتل خمس���ة عش���ر صهيونيا على األقل على يد مقاومين 
فلسطينيين، وأصيب عشرات اخرين بجراح بعضهم في حال الخطر الشديد، مما 
أدى الى فقدان اإلس���رائيليين الثقة في حكومتهم وتوجيه اتهامات لها بعدم 
قدرتها على وقف هجمات الفلس���طينيين ضدهم، والعجز عن الوصول لمنفذي 
العملي���ات الفدائي���ة قبل وقوعها, رغم التنس���يق األمني والتطبي���ع والتعاون 
الرس���مي العربي الصهيوني, وإقامة التحالفات للقضاء على المقاومة, والخوف 
كل الخوف لدى اإلس���رائيليين ان تستمر هذه العملية بهذه الوتيرة المتسارعة 
وت���ؤدي الى مزيد من القتلى واالختراق ألم���ن العدو الصهيوني, حكومة نفتالي 
بينت التي تعاني من ضعف ش���ديد في بنيتها الداخلية المتناقضة قد يؤدي 
النهيارها في أي لحظة بانس���حاب المزيد من أعضاء الحكومة, وتعاني من زيادة 
فقدان الثقة بادائها السياسي والعس���كري واألمني الرديء, وتقودها عصابات 
اليمين الصهيوني المتطرف الى مصيرها المحتوم, بدأت حكومة بينت الهزيلة 
باتخاذ خطوات وتدابير في محاولة للس���يطرة على االح���داث, دون وعد بإيقاف 
العمليات الفدائية, ألنها كما قالت ال تملك عصا س���حرية للكش���ف عن منفذي 
العملي���ات واحباطه���ا قبل الش���روع بتنفيذها فلجأت الى خط���وات تصعيدية 
بحق الفلس���طينيين ظنا منها انها س���تؤدي الى تقويض عملياتهم واحباطها 
وردعهم عنها, فحددت هذه الحكومة الصهيونية األولويات بعد نقاشات عديدة 
واجتماعات متتالية, ومش���اورات مع مس���ؤولين ومختصين ومعارضين وقررت 
المضي بخطوات لتنفيذها على واقعيا في محاولة الحتواء تلك االحداث المرعبة.

أوال: اتهمت »إس���رائيل« السلطة الفلسطينية بفقدان السيطرة على جنين، ذلك 
الن منف���ذي عملي���ة بني براك وديزنغوف بتل ابيب اتي���ا من مخيم جنين وهما 
ينتمي���ان الى كتائب ش���هداء األقصى التابعة لحركة فت���ح, االمر الذي اغضب 
اإلس���رائيليين واتهموا الس���لطة بالضعف والعجز وعدم الق���درة على التحكم 

بعناصرها الفتحاوية. 
ثاني���ا: قررت حكوم���ة بينت اخذ زم���ام األمور بيدها بمالحق���ة المقاومين داخل 
»اوكاره���م« وتصفيته���م او اعتقاله���م، خاص���ة ف���ي مخيم جنين، م���ع زيادة 
التعاون األمني بينها وبين أجهزة امن الس���لطة لتسهيل مهامها بالوصول إلى 
»المطلوبين« دون ان تتعرض لخس���ائر بش���رية، لكن جني���ن ردعتهم واحبطت 

مخططاتهم بإرادة وعزيمة ال تلين. 
ثالثا: زيادة االعتقاالت ف���ي القدس والضفة الغربية ومنع تصاعد االحداث ومنع 
تكرار نم���وذج جنين في مدن الضفة، خاصة ان االحت���الل يعلم بحالة االحتقان 
الكبيرة مما يمارس���ه االحتالل وقطعان مستوطنيه في الضفة بمصادرة األراضي 
وبناء المزيد من المس���توطنات وتحويل المدن الى كانتونات معزولة عن بعضها 

البعض. 
رابعا: محاولة احتواء االحداث في القدس، مع تواجد الفلس���طينيين في األقصى، 
وإصرار المتطرفين الصهاينة لممارس���ة طقوسهم الدينية في األقصى احتفاال 
بما يس���مى بعيد »الحانوكاه« مما قد يؤدي الحتكاك مباش���ر بين الفلسطينيين 
الذين يتوافدون على األقصى بكثافة خالل شهر رمضان، وقطعان المستوطنين، 

ونتائج ذلك مجهولة. 
خامسا: محاولة تحييد غزة، واخراجها من المعركة سواء بتحريك الوسطاء والضغط 
على المقاومة في قطاع غزة، او بزيادة  الحصار، ومنع العمال من التنقل للعمل الى 
الداخل الفلسطيني المحتل، الن دخول غزة للمعركة سيدفع الى عدوان صهيوني 

جديد على قطاع غزة وفق تقديرات االحتالل الذي يحاول تجنب معركة االن.
سادس���ا: »إسرائيل« تسعى لكسب ثقة اإلس���رائيليين بعد ان اهتزت صورتها 
تماما امامهم، كما اهتزت صورتها امام العالم في اعقاب ملحمة س���يف القدس 
البطولي���ة، وس���قوط اكذوب���ة الجيش الذي ال يقه���ر، كما ان الجبه���ة الداخلية 
الصهيونية الرخ���وة ال تحتمل المزيد من الضربات، خاصة مع الزلزال االقتصادي 
الذي يضرب العالم كله بسبب الحرب الروسية األوكرانية، ورأس المال الصهيوني 

جبان وال يخوض اية مغامرات في ظل هكذا أوضاع متقلبة. 
جلس���ات طويلة جمع���ت بين المؤسس���ة األمني���ة واالقتصادية والسياس���ية 
اإلس���رائيلية مع الحكومة الصهيونية للوصول لهذه الق���رارات, ظانين ان ذلك 
يمك���ن ان يؤدي لوقف العملي���ات الفدائية, من يتابع الصحاف���ة العبرية ويقرأ 
تصريحات للسياس���يين والمراقبين والخبراء الصهاين���ة, يدرك مدى عجزهم , 
والمأزق الذي تعيشه »إسرائيل« بفعل هذه النقلة النوعية في األداء الفلسطيني 
المق���اوم, حتى ان »إس���رائيل« يدها مكبل���ة وال تعرف اين يمك���ن ان ترد على 
العمليات الفلسطينية, فهي تقول انها عمليات فردية, وفي نفس الوقت تبحث 
كيف يمكن ان ترضي المتطرفين الصهاينة بإراقة المزيد الدماء وازهاق األرواح, 
وه���ى حريصة كل الحرص عل���ى ارضائهم, هكذا قرر االحت���الل ان يتعامل مع 
العمليات الفدائية, وكل هذه االجراءات التعسفية لن تضمن لالحتالل استقرارا 
او س���الما,  الن المقاومة باتت ثقافة شعب, وفعل يمارسه الشعب الفلسطيني 

طبيعيا, فهو حق لهم النهم يعيشون تحت نير االحتالل. 
 

كيف يتعامل االحتالل مع 
عمليات الفلسطينيين؟!

رأي

مّثلت عملية ش���ارع ديزنغوف في وسط مدينة »تل أبيب« 
تأكيدًا لفش���ل المنظومة األمنية اإلس���رائيلية في مواجهة 
العمل الفدائي الفلس���طيني، الذي اس���تطاع أن ينّفذ أربع 
عمليات متتالية في قلب الدولة الموقتة في أقل من ش���هر. 
لكن، لم يتوقف الفش���ل عند حدود األمن اإلس���رائيلي، بل 
تخّطاه تجاه فشل اإلعالم اإلسرائيلي في تغطيته اإلعالمية 
لعملية الش���هيد رعد، التي كش���فت ثغرة كبيرة في جدار 
ه، والذي يمتاز، على مدى تاريخه،  اإلعالم اإلس���رائيلي الموجَّ
بالتزام الرقابة الصهيونية، سواء النابعة ذاتيًا، أو المفروضة 

خارجيًا.
فعلى مدى أكثر من ثالث س���اعات من التغطية المباش���رة 
من جانب قنوات التلفزة اإلس���رائيلية ومواقعها اإلخبارية، 
استطاع اإلعالم اإلسرائيلي نقل تفاصيل العملية وما تالها 

من عمليات مالحقة لمنفذها، لحظًة بلحظة.
لكن ما لم ينجح في إدراكه المراس���لون الميدانيون وقنوات 
التلفزة اإلس���رائيلية هو أن تأثير تلك المش���اهد المباشرة، 
والتي نقلت صورة »دولة« كاملة، بجيشها ووحداته الخاصة 
وأجهزتها األمنية، تالحق فدائيًا فلسطينيًا نّفذ عملية في 
شارع ُيَعّد مركز مدينة »تل أبيب«، عاصمة الجبهة الداخلية 
اإلس���رائيلية ورمز أمنها واس���تقرارها، بالتأكيد لن تنتهي 

تداعياته مع انتهاء التغطية المباشرة.
َتَخّطى الس���لوك اإلعالمي اإلس���رائيلي مرحلة المهنية في 
تغطيته المباش���رة لعملية ديزنغوف، إل���ى مرحلة التأثير 
في البعد النفس���ي ل�«المجتمع اإلسرائيلي«، الذي يدّب فيه 
الرعب مع كل لقطة من مش���اهد البث المباشر، وتنتابه حالة 
من الهس���تيريا، ويفق���د مع مرور كل دقيق���ة من التغطية 

اإلعالمي���ة الثقة بقدرة المنظومة األمنية اإلس���رائيلية على 
توفير األمن الش���خصي له، ويتعمق لديه الش���عور بفقدان 
األمن، وخصوصًا أن التغطية اإلعالمية المباشرة انتهت، وما 
زال منّف���ذ العملية حرًا طليقًا ومس���لحًا، األمر الذي أوقع في 
أنُفس نصف مليون مستوطن من سكان »تل أبيب« الشعور 
بالتهديد المباِش���ر والخوف، وبات كل واحد منهم يخشى، 
في قرارة نفس���ه، أن يكون المس���تهدف القادم من جانب 

الفدائي منفذ العملية.
توال���ت االنتقادات لقن���وات التلفزة اإلس���رائيلية في ضوء 
تغطيته���ا اإلعالمي���ة لعملي���ة ديزنغوف؛ تل���ك القنوات 
التي قّدم���ت مصلحتها ف���ي الحصول على أكب���ر عدد من 
المشاَهدات على حساب أمن »المجتمع اإلسرائيلي«. لذلك، 
كتب الناقد التلفزيوني اإلس���رائيلي، روجل الفر، في جريدة 
»هآرتس«، »أن محاولة قنوات التلفزة االس���رائيلية تغطية 
عملية ديزنغوف بهذه الطريقة، سّببت كارثة استراتيجية 
للمجتمع اإلس���رائيلي، س���تكون لها تداعيات خطيرة، مثل 
عملي���ة إعالمي���ة هجومية ذات قوة هائل���ة«. بل في حادثة 
غريب���ة عل���ى العالقة المتناغم���ة والمتكاملة بين وس���ائل 
اإلعالم اإلس���رائيلية والمؤسس���ة األمنية، أرسلت قيادة كل 
من الجيش والش���رطة وجهاز األمن العام )»الشاباك«(، لدى 
االحتالل اإلسرائيلي، رسالة تأنيب حادة إلى قنوات التلفزة 
اإلس���رائيلية، ورد في جزء منها »أن بعض وس���ائل اإلعالم 
اإلس���رائيلية حّول مالحقة قوات األم���ن لمنفذ العملية إلى 
ن���وع من برامج تلفزيون الواقع، من دون أي رقابة رس���مية أو 
مسؤولية ذاتية«. ونعتقد أن هذه الرسالة الناقدة والعلنية 

والشديدة اللهجة، نتجت من خالل عدة أسباب، أهمها:

１.  إن هذا الش���كل من التغطية المباشرة أفشل كل جهود 
المؤسس���ة األمني���ة والسياس���ية ومحاوالته���ا، على مدى 
األسبوعين الماضيين، من أجل استعادة الشعور باألمن لدى 
»الجمهور اإلسرائيلي«، بل زادت التغطية الطين بلة كونها 
كش���فت أن الفشل األمني اإلس���رائيلي ال يقتصر على عدم 
قدرته على منع حدوث العمليات الفدائية قبل تنفيذها، بل 
يمتد الفشل إلى طريقة التعامل مع العمليات الفدائية في 
أثنائها، وبعد حدوثها، على الرغم من أن الجيش والش���رطة 
نش���را عشرين كتيبة عس���كرية وش���رطية لتعزيز الوجود، 
عس���كريًا وأمنيًا، داخل المدن اإلسرائيلية، وعند الحدود مع 

الضفة الغربية.
１. كش���فت التغطية معلومات تعّدها المؤسس���ة األمنية 
والعسكرية أسرارًا ُيحَظر نش���رها، مثل وجوه جنود القوات 
الخاص���ة وش���خصياتهم، ونوعية أس���لحتهم ومعداتهم، 
وأس���اليب عملهم، األمر الذي يمنح معلومات حساسة لكل 
من يخطط مكن أجل تنفيذ هجوم على المدن اإلس���رائيلية 

واقتحام لها.
１.  إن تطور وس���ائل اإلعالم وس���هولة البث المباشر شّكال 
تحّديًا جديدا للمنظومة األمنية لالحتالل اإلسرائيلي، بحيث 
باتت العمليات الفدائية ُتَبّث عبر الهواء مباش���ر، األمر الذي 
زاد في حماس���ة الفلسطينيين، وهم يش���اهدون، عبر البث 
الحّي المباش���ر، كيف استطاع ش���اب فلسطيني بمسدس 
وبض���ع طلقات أن يوقف »دولة« كاملة على أطراف أصابعها 
مدَة عش���ر س���اعات متواصلة، األم���ر الذي يمث���ل نموذجًا 
ملهمًا لمزيد من العملي���ات الفدائية األخرى؛ آخر ما تتمناه 

المؤسسة األمنية اإلسرائيلية وكابوسها الدائم.

لطالما أعجزتنا دماء الش���هداء الس���ائلة وتضحيات األسرى 
المتحدي���ة، فوقف���ت أمامه���ا كلماتنا مقّص���رًة أمام عظيم 
صنيعه���م ال توفيه���م حقهم، فكي���ف وإن كانوا أصحاب 
بصم���ة جهادي���ة ضرب���ت مس���ارات التطبيع والتس���وية 
المش���ؤومة، وأيقظت الغافلين من الوهم؟! كيف بمن هجر 
سعة الدنيا إلى ش���وكة الجهاد؟!، بل كيف يمكننا أن نفي 
األس���ير القائد المجاه���د/ عبد الحليم البلبيس���ي حقه من 

الكلمات؟!
تنحدر أسرة األسير القائد/ عبد الحليم البلبيسي »أبو عماد« 
من قرية برقة المهّجرة عام 1948م والمجاورة لبلدة أس���دود 
الساحلية أقصى شمال قضاء غزة، وقد ذاقت عائلته ما ذاقه 
الش���عب الفلس���طيني من تهجير وتنكيل في أعقاب نكبة 
فلس���طين عام 1948 ومعاناة اللجوء في مخيم جباليا شعلة 

االنتفاضة األولى »انتفاضة الحجارة«.
ورغم نشاط األس���ير القائد/ أبي عماد االقتصادي المزدهر، 
إذ أن���ه أحد كبار رج���ال األعمال في مج���ال الخياطة وتجارة 
األقمش���ة، التحق بصفوف حركة الجهاد اإلس���المي مبكرًا، 
فكان أحد أوائل الشبان الذين ترعرعوا على أفكارها وشحذت 
هممه���م مبادؤها الجهادي���ة، فتدرج في العم���ل اإلداري 
والتنظيم���ي فيها مبك���رًا، فانخرط مع إخوانه في أنش���طة 
المس���اجد من حلٍق دينية وجهادية، وش���ارك في فعاليات 
الحرك���ة في االنتفاضة األولى من تصٍد ش���عبي القتحامات 
قوات العدو وتنظيٍر سياس���ي عبر توزي���ع بياناتها الثورية 
وإغ���الق للطرقات العامة في وجه مركب���ات العدو في مخيم 

جباليا.
تس���بب نش���اطه في تلك الفترة إلى اعتقال���ه لمدة قصيرة 
في س���جون االحتالل، فلم يكن هذا االعتقال مثّبطًا لعزائمه 
ومزين���ًا له أمر الدنيا بم���ا امتلكه من تج���ارة منيفة ومهنة 
شريفة ورزٍق واس���ع وَبْس���طًة بالرزق، فلم تكن استثماراته 
الكبيرة وامتالكه لمصان���ع يعمل بها مئات العمال فتنًة له 
لتقع���ده عن الجهاد والمقاومة، بل لم تكن هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأٍة ينكحها بل كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، 
ف���كان من الذين أرادوا اآلخرة وآثر طريقها معتمدًا على الله 
س���بحانه وتعالى ومنحازًا ألف���كاره الجهادية الرفيعة، وبان 

الدني���ا ثالثًا معرض���ًا عنها، كيف ال وه���و المرابط في أرض 
الرباط ، األرِض الت���ي بارك الله فيها للعالمين مؤمنًا بما في 
ذلك من أجٍر حيث أولى قبلة المسلمين ومسرى النبي –صلى 

الله عليه وآله وسلم ومعراجه إلى السماء.
لع���ل البصمة التي ترجمت هذا العنف���وان العقدي والتألق 
القدوس���ي لألس���ير القائد/ أبو عماد هو رصده أثناء تنقله 
في أرضنا المحتل���ة لتجمع عدٍد كبير م���ن جنود العدو في 
إحدى محطات الحافالت ف���ي منطقة بيت ليد غرب طولكرم 
والمقامة عل���ى أحد القرى المهجرة عام 1948م وذلك في ما 
يس���مى مفترق هشارون، وذلك في ساعٍة محددة من النهار 
بش���كل متكرٍر يوميًا وذلك في أح���د أهم نقاط تجمع ونقل 
ق���وات جيش العدو إلى وحداته���م المختلفة، فلم يكن من 
األس���ير القائد/ أبو عماد إال أن نقل هذه المالحظة إلى قيادة 
العمل العسكري للحركة داخل قطاع غزة التي اتخذت القرار 
ببدء التحضير الس���تهداف هذه المحطة المركزية لجيش 

العدو.
وما هي إلى أيام قليلة، وتجهز قيادة العمل العس���كري في 
ْين الش���هيد القائد/ أنور سكر  الحركة الفذة االستش���هاديَّ
والشهيد القائد/ صالح شاكر، وتجهز األحزمة الناسفة وذلك 
في شهر يناير 1995م، ليأتي الحقًا دور بطولي آخر لألسير 
القائد/ أبي عماد حيث اضطلع بمهمة نقل األحزمة الناسفة 
إلى داخل أرضنا الفلس���طينية المحتلة مس���تغاًل عددًا من 
الثغرات األمنية في أم���ن العدو وتأمين هذه األحزمة داخل 
مكان محدد وتزويد االستش���هاديين بزي مطابق لزي جيش 
العدو لتسهيل دخولهم إلى منطقة الهدف، وتولت قيادة 
الجهاز العس���كري تأمين دخول االستشهاديين من معبر 
بي���ت حانون بطريقة أمنية مركب���ة ومعقدة، على أن يلتقي 
األسير القائد/ عبد الحليم البلبيسي بهما في مدينة أسدود 
ويقوم بتس���ليمهما األحزمة الناسفة والمعدات الالزمة وأن 
يتولى نقلهما نحو الهدف المحدد في بلدة بيت ليد، وهو ما 
كان بالفعل إذ انسل االستشهاديان المجاهدان إلى محطة 
الباصات المركزية مرتديان حزامًا ناس���فًا يعلوه زٌي عسكرٌي 
للجي���ش الصهيوني ليفج���ر االستش���هادي األول حزامه 
الناس���ف موقعًا عددًا م���ن جنود االحت���الل القتلى ويتبعه 

-بإيماٍن كبير وعزيمة ال تفتر- االستش���هادي الثاني مفجرًا 
نفس���ه بمن تجمع من جنود االحتالل، ما أوقع عددًا كبيرًا من 

القتلى في صفوف جيش الذلة.
لطالم���ا اعتب���رت عملي���ة بي���ت ليد أح���د أكب���ر العمليات 
االستش���هادية التي اس���تهدفت جيش الع���دو على مدار 
جهاد الشعب الفلس���طيني، وتميزت باستهدافها لهدف 
عس���كري في قلب دولة العدو مثخنًة في صفوفها، ونجحت 
في إفهام االحتالل أن الش���عب الفلس���طيني الذي يعاني 
ويالت االحتالل وعربدة مس���توطنيه قادٌر في أي لحظة على 

الرد بقوة على بطش االحتالل ومستوطنيه.
لقد شكلت عملية بيت ليد التي كان األسير القائد/ أبو عماد 
أحد أبرز المشاركين فيها صدمًة ألجهزة أمن العدو من حيث 
الدقة في تحديد الهدف، والسرية في نقل األحزمة الناسفة 
ودخول االستش���هاديين إلى عمق دولة العدو، واالحترافية 
العس���كرية في طريق���ة تنفيذها، فضاًل ع���ن أهمية هذه 
العملية من حيث داللة التوقيت السياس���ي إذ إنها أجهَزْت 
على مشروع التسوية اللعين وأصابت الالهثين وراء السالم 
المدنس –كما وصفه الش���هيد األمين/ فتحي الش���قاقي-

بالشلل واالرتباك التام.
تمكن���ت قوات االحتالل من اعتقال األخ القائد/ أبو عماد في 
عام 1995م، وحكمت عليه محكمة االحتالل بثالثة وعشرين 
مؤبدًا أمضى منها حتى اآلن س���بعًة وعش���رين عامًا قضاها 
متنقاًل بين سجون االحتالل من شمال فلسطين الى جنوبها، 
س���بعة وعشرون عامًا جاءت برهانًا إضافيًا على انحيازه التام 
إلى اإلسالم وفلس���طين والجهاد في سبيل الله تعالى فقد 

شهد بذلك كل من قاسمه ظلمة السجن.
التحية ل���ألخ األس���ير القائد/ أب���ي عماد ولقي���ادة العمل 
العس���كري في حركة الجهاد اإلس���المي ف���ي تلك المرحلة 
الحساس���ة الش���هيد القائد/ محم���ود الخواجا والش���هيد 
المهندس/ محمود الزطمة والشهيد المهندس/ عمار األعرج 
والش���هيد القائد/ أيم���ن الرزاينة واألس���ير القائد/ نضال 
البرعي وإلى كل الذين صنعوا المجد والعز والكرامة رغم شح 
اإلمكانيات وقلة ذات اليد ومالحقة أجهزة أمن العدو أجهزة 

سلطة أوسلوا لهم.

عملية ديزنغوف.. فشل أمني إسرائيلي على الهواء مباشرة

القائد عبد الحليم البلبيسي.. من فرسان عملية »بيت ليد«

حسن الفي

بقلم/ محمد حميد )أبو الحسن(
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دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة غزة ال�سرعية البتدائية

اإعالن وراثة �شادر عن حمكمة غزة ال�شرعية
 قدمت له���ذه المحكمة مضبطة موقعة من مخت���ار منطقة غزة المؤرخة 
2022/4/10م تتضم���ن أن نبيل بن يوس���ف بن احمد ش���نينو توفي الى 
رحمة الل���ه تعالى بتاريخ 2022/4/1م وانحصر ارثه الش���رعي واالنتقالي 
في زوجته إيمان بنت محمد رمضان بن ديب المسلمى المشهورة شنينو 
وف���ي ابنته منها وهي تغريد انا المقررة وفي ابنها من مطلقته عبير بنت 
عبد العزيز هالل الذكر وهو ش���ادي فقط وال وارث للمتوفى المذكور سوى 
من ذكر وليس له وصية واجبة او اختيارية وال اوالد كبار توفوا حال حياته 
وترك���وا ورثة ومن له حق االعتراض على ه���ذه المضبطة مراجعة محكمة 

غزة الشرعية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر حرر 2022/4/10م

قا�سي غزة ال�سرعي 
حممد كامل اأبو را�س

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الق�سائية

املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي
 حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعية البتدائية

املو�شوع مذكرة تبليغ ح�شور
 �شادرة عن حمكمة ال�شيخ ر�شوان

إلى المدعى عليه /  محمد زكريا محمد ش���بير من حمامة و س���كان النصر 
سابقا ومجهول محل اإلقامة حاليا - يقتضي حضورك إلى هذه المحكمة 
يوم األح���د الواقع ف���ي 2022/5/15م الس���اعة التاس���عة صباحا وذلك 
بخصوص القضية أس���اس ۲۳۲/ ۲۰۲۲ و موضوعها نفقة ولد و المرفوعة 
عليك من قبل المدعية / أنعام محمد خليل المسارعي من حمامة و سكان 
الش���اطئ وان لم تحضر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك سيجِر 
بحقك المقتضى الش���رعي غيابيا لذلك جرى تبليغك حس���ب االصول . 

وحرر في 5/ رمضان/1443ه وفق 2022/4/6م

قا�سي حمكمة ال�سيخ ر�سوان ال�سرعي

دولة فل�سطني 
حمكمة �سلح رفح

يف الق�سية احلقوقية رقم 2022/143
يف الطلب احلقوقي رقم 2022/215

المس���تدعي / محمد س���هيل محمد الحاطوم – غزة – النصر – غرب محطة بهلول 
– ويحمل هوية رقم   800098048  وكيلهم المحامي / محمد عبد القادر بشير 
المستدعي ضدها /منال عبد الرحمن سعد الدين – خارج القطاع –مجهولة محل اإلقامة .

نوع الدعوى / حقوق )مطالبة دين (
قيمة الدعوى /  5550 شيكال خمسة االف وخمسمائة وخمسون شيكال .

مذكرة حضور بالنشر المستبدل  في القضية الحقوقية رقم 2022/143
الى المس���تدعى ضدها المذكورة اعاله بما ان المستدعى قد اقام عليك قضية 
حقوقي���ة تحمل الرق���م 2022/142 لذل���ك يقتضي عليك الحض���ور الى هذه 
المحكمة خالل 15 يومًا من تاريخ تبليغك بهذه المذكرة كما يقتضي عليك ان 
تودع قلم هذه المحكمة ردك التحريري خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك 
بهذه المذكرة علما بانه قد تحدد جلس���ة يوم االثني���ن الموافق 2022/4/25م 
للنظ���ر في الدعوى . وليك���ن معلوما   لديكم انك���م اذا تخلفتم عن ذلك يجوز 

للمستدعي ان يسير في دعواه حسب االصول .تحريرا في /  2022/3/5م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح 
اأ.اأكرم ابو طعيمه 

دولة فل�سطني
 ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

    حمكمة �سلح رفح 
يف الق�سية رقم 2022/190 يف الطلب رقم 2022/167

المدعي���ة : ش���ركة العبادلة واالس���طل لتعبئة الغاز - ويمثلها الس���يد 
حسن س���ليمان احمد العبادلة - من خانيونس-ه�/ 905488342 وكياله 

المحاميان / راني فروانة وحسن النجار 
المدعى عليه / محمد عي���د منصور جرغون - رفح - زالطة - بالقرب من أبو 

يوسف األخرس - مجهول محل االقامة .
مذكرة حضور بالنشر المستبدل في القضية رقم 2022/190

ال���ي المدعى عليه بما أن المدعي قد تقدم بالقضية المذكور أعاله لذلك يقتضي 
عليك الحضور إلى هذه المحكمة خالل خمس���ة عشر يوما من تاريخ تبليغك هذه 
المذكرة كما يقتضي أن تودع قلم المحكمة ردك التحريري خالل خمس���ة عش���ر 
يوم���ا من تاريخ تبليغك هذه المذكرة علما أنه قد تحدد لها جلس���ة 2022/4/26 
للنظر في القضية .  وليكن معلوما لديك أنك إذا تخلفت عن ذلك يجوز للمدعي 

أن يسير في القضية حسب األصول  حرر بتاريخ 2022/4/10م

رئي�س قلم حمكمة �سلح رفح

    دولة فل�سطني
     ال�سلطة الق�سائية

 املجل�س الأعلى للق�ساء ال�سرعي 
 حمكمة رفح ال�سرعية البتدائية

تبليغات �شرعية
إل���ى المدعى عليه/ محروس محمود محمد الش���عراوي من برير وس���كان 
الضف���ة الغربية ومجهول محل اإلقامة فيه���ا اآلن يقتضي حضورك إلى 
محكمة رفح الش���رعية يوم الثالثاء الموافق 2022/5/10 الس���اعة الثامنة 
صباحا وذلك للنظر في الدعوى 2022/282 وموضوعها تفريق للضرر من 
الهجر والتعليق" والمقامة عليك من قبل زوجتك المدعية: انشراح محمد 
حس���ين أبو شعر المشهورة الشعراوي من بئر السبع وسكان رفح. وإن لم 
تحض���ر في الوقت المعين أو ترس���ل وكيال عنك يج���ر بحقك المقتضى 
الشرعي غيابيا لذلك صار تبليغك حسب األصول.  وحرر في 2022/4/5م

قا�سي حمكمة رفح ال�سرعية

دولة فل�سطني
 وزارة احلكم املحلي

اإعالن �شادر عن اللجنة املركزية 
لالأبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

بالمصادقة على إلغاء الشارع رقم )18005( منطقة تنظيم : خانيونس
قانون تنظيم المدن رقم )28( لسنة 1936

تعلن اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم المدن بمحافظات غزة أنها قد قررت 
بجلستها رقم )2021/25( المنعقدة بتاريخ 2021/8/25 التصديق النهائي 
على إلغاء الش���ارع رقم )18005( بعرض )8( متر وارتداد )3( متر والمحصور 
بين الش���ارع رقم )18038( والش���ارع رقم )18046( والمار في القسائم رقم 
)6-7( من القطعة )92( الس���ابق إيداعه لالعت���راض بموجب اإلعالن الصادر 
عن اللجنة المركزية والمنش���ور في جريدتي فلس���طين واالستقالل بتاريخ 
2021/1/12 مع وضعه موضع التنفيذ بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ 
نشر هذا اإلعالن في الجريدة الرسمية أو في صحيفتين يوميتين محليتين 

أيهما أقرب، وذلك وفقا لنص المادة )18( من قانون تنظيم المدن.

اللجنة املركزية للأبنية وتنظيم املدن
مبحافظات غزة

غزة/ االستقالل:
قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلس���طين شاهر 
س���عد، ي���وم أم���س، إن س���لطات االحتالل منعت 
»بالمطلق« خروج ُعّمال جنين إلى داخل إس���رائيل، 
مشيًرا إلى أنه تم توزيع منشورات على المعابر ُتحّذر 

من التعامل مع أي عامل من المحافظة.
وأضاف س���عد في تصريح ل���ه، أن االحتالل يعمل 
كذلك على مالحقة آالف العمال الفلسطينيين في 
كافة مناطق »فتحات جدار الفصل العنصري« والتي 

يدخلون منها للعمل في إسرائيل.
وأشار إلى ان وزير الجيش اإلسرائيلي بيني غانتس، 
قدم يوم أمس، خطة بقيمة 400 مليون شيكل، من 

أجل سد كافة الثغرات الموجودة على جدار الفصل 
العنصري، وذلك ضمن سياسات العقاب الجماعي 

بحق ُعّمال فلسطين، وخصوصا محافظة جنين.
ونوه »سعد« إلى أن قيمة خسائر الُعّمال من منطقة 
جنين، جّراء القرار اإلسرائيلي، ال تقل عن 120 مليون 
شيكل شهرًيا، خصوًصا من قبل العمال الذين قاموا 
بشراء تصاريح عمل من »سماسرة« بقيمة من 2000 
– 3000 ش���يكل خالل الفترة األخي���رة، وممنوعين 

حالًيا من العمل في إسرائيل.
يذكر أن وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس، أصدر 
السبت سلس���لة إجراءات عقابية بحق سكان مدينة 
جنين ش���مال الضفة الغربية، ش���ملت منع دخول 

التجار وكبار رجال األعمال )BMC( من سكان منطقة 
جني���ن إلى إس���رائيل. كما قرر منع دخ���ول وخروج 
مواطني عرب 1948، في الس���يارات، أو مش���يا، عبر 
معبري الجلبوع وبرطعة، وإيقاف نقل الركام الصخري 

بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.
وف���ي بيان صادر عن مكتب غانتس، أفاد، »بس���بب 
الوض���ع األمن���ي ل���ن ُيس���مح بالزي���ارات العائلية 
للفلس���طينيين من س���كان منطقة جني���ن، )في 
نط���اق 5,000 التصري���ح الت���ي تم���ت الموافقة 
عليها(، وسيس���تمر دخول العمال الفلسطينيين 
إلى إس���رائيل بش���كل اعتيادي مع زيادة عمليات 

التفتيش في المعابر«.

»سعد« يكشف قيمة وتداعيات خسائر عمال جنين من التضييق اإلسرائيلي

غزة/االستقالل:
أعلنت هيئة التنظي���م واإلدارة بوزارة الداخلية واألمن الوطني، بغزة، يوم امس، 
اعتماد لجنة متابع���ة العمل الحكومي الدفعة الثالث���ة لترقيات ضباط الرتب 

السامية بالوزارة.
وأضافت الهيئة، في تصريح صحفي، أنه تم اعتماد الدفعة الثالثة التي تشمل 
الضباط الذين استوفوا الشروط القانونية المقرة من قبل لجنة الضباط بالهيئة 
حتى تاري���خ 1 تموز/يوليو 2021. وأكدت الهيئة، أن االعتماد يأتي بعد جهود 
كبيرة بذلتها وزارة الداخلية واألمن الوطني مع رئاسة العمل الحكومي، والجهات 
ذات العالقة؛ من أجل اس���تكمال خطوات منح الدرجات الوظيفية المس���تحقة 
لضباط وزارة الداخلية وفق الس���لم الوظيفي، وذلك بعد س���نوات من توقفها. 
وتقدمت هيئة التنظيم واإلدارة بالش���كر لرئاسة متابعة العمل الحكومي، على 
مس���اعيها الدائمة من أجل إنصاف الموظفين ومنحهم درجاتهم المستحقة، 

بما يساهم في تعزيز األداء العام وتحسين جودة الخدمة للمواطنين.

غزة/ االستقالل:
كشف المستش���ار اإلعالمي لوكالة غوث وتشغيل 
الالجئين الفلس���طينيين )أونروا( عدنان أبو حسنة، 
يوم أمس، عن أزمة محتملة قد تواجه خدمات الوكالة 

خالل األسابيع أو األشهر المقبلة لعدة أسباب.
وقال أبو حس���نة في تصريح ل���ه: إن »بعض الدول 
المانحة أبلغتنا بأن ال نتوقع الحصول على س���قف 
تبرعات مثل العام الماضي، ودول أخرى أبلغتنا أنها 

ستؤجل موعد الدفعات«.
وأوضح أن األزمة سببها ارتفاع أسعار الوقود والنقل 

والمواد الغذائية، إضافة لتأثيرات األزمة األوكرانية.
وأض���اف أبو حس���نة »ال يعني هذا األم���ر أن الدعم 
سيتوقف ولكن موعد وصوله سيتأخر، وبالتالي من 

المتوقع أن تحدث أزمة«.
وأش���ار إلى أن »أون���روا تحصل عل���ى التبرعات في 
مواعيد معينة، وبالتالي تتمك���ن من دفع الرواتب 

والخدمات والعطاءات والشراءات«.
وبّين أن الدعم العرب���ي لألونروا انخفض هذا العام 
بنس���بة 90%، موضًحا أن قيمت���ه عام 2018 كانت 
200 ملي���ون دوالر، أما اآلن أصب���ح 20 مليون دوالر 

فقط. وتابع »إذا استمرت األمور بهذه الطريقة فمن 
الواضح أننا س���نواجه أزمة مستقبلية«، الفًتا إلى أن 

مالمح هذه األزمة ستتضح خالل األسابيع المقبلة.
وأكد المستش���ار اإلعالم���ي ل� »أون���روا«، أن »رواتب 
الموظفين ستدفع بشكل طبيعي هذا الشهر ولن 

تكون هناك مشكلة«.
وبالنسبة لمصير الكوبونة الغذائية التي يتسلمها 
أكثر م���ن ملي���ون ومائة أل���ف الجئ فلس���طيني 
في القطاع كل ثالثة أش���هر، أكد أبو حس���نة أنها 

»مستمرة ولن تتوقف«.

أبو حسنة خدمات أونروا قد تواجه أزمة قريبة

غزة: اعتماد الدفعة الثالثة لترقيات 
الرتب السامية بوزارة الداخلية

»العمل بغزة« تتحدث عن 
الجديد في ملف التصاريح

غزة/ االستقالل:
قالت مديرة العالقات العامة واإلعالم في وزارة العمل بغزة، منال الحتة، إنه ال جديد بشأن 
خروج دفعات من التصاريح عبر الوزارة، مؤكًدة أن االحتالل يبلغ الشؤون المدنية بإرسال 
أس���ماء جديدة قبل خروج التصريحات. وأوضحت الحتة في تصريح له، أن األسماء التي 
يتم إرس���الها من قبل وزارة العمل هي من التي س���جلت عبر الرابط الذي أطلقته الوزارة. 
وبينت أن الوزارة قامت بإرس���ال 3700 اس���م للعمل في الداخل المحتل سابًقا وتسلمنا 

منهم 405 تصاريح على دفعتين.
وأش���ارت الحتة إلى أنهم يضغطون الس���تالم باقي التصاريح بأسرع وقت ممكن، لكن 

االحتالل يماطل في تلك الملفات، كعادته فيما يتعلق بالملفات الخاصة بقطاع غزة.
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أعلن أنا المواطن /   سعدي محمد احمد قزعاط     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    912441375      
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /     احمد عاطف احمد مبارك    
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   410082903       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حسام عامر عوض العصار      
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    410521991       
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطن /   حمزة علي رمضان الخضري     
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم    927394072   
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

أعل���ن أن���ا المواط���ن /    فوزي جميل حس���ين 
الس���ندي     ع���ن فقد هويت���ي وتحمل  الرقم     
909430159  الرجاء ممن يجدها أن يس���لمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /   احس���ان حس���ن س���امة 
الحاج س���الم   عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   
926683996       الرج���اء مم���ن يجده���ا أن 

يسلمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطنة /   آس���يا محمد خير الدين 
الزب���دة      ع���ن فق���د هويتي وتحم���ل  الرقم    
801161035    الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أن���ا المواطن /  احم���د جادالله جبريل ابو 
طعيم���ة  ع���ن فقد هويت���ي وتحم���ل  الرقم  
925485120   الرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر

أعلن أنا المواطنة /  مرفت يونس سعيد سالم  
عن فقد هويتي وتحمل  الرقم   932076771  
الرجاء مم���ن يجدها أن يس���لمها ألقرب مركز 

شرطة وله جزيل الشكر

طهران/ االستقال:
الخارجي����ة اإليران����ي،  دع����ا وزي����ر 
حس����ين أمير عبد اللهيان، الرئيس 
رفع  إل����ى  بايدن،  األمريك����ي، ج����و 
بع����ض العقوب����ات عن ب����اده قبل 
إحي����اء االتف����اق الن����ووي إلظه����ار 
حس����ن النواي����ا. ونقلت وكالة أنباء 
الوزير  عن  الرس����مية  "فارس" شبه 
قوله: "إذا لم نطالب بقرض أو أموال 
م����ن الوالي����ات المتح����دة فلتطلق 

)واشنطن( أموال أمتنا".
وأض����اف الوزير اإليران����ي: "بدال من 
معاقب����ة بعض األف����راد والكيانات 
القانوني����ة اإليرانية ث����اث أو أربع 
مرات في األش����هر األخيرة، دعهم 
يرفع����ون إح����دى العقوب����ات بأمر 

تنفيذي تعبيرا عن حسن النية".
الخارجية  تصريحات وزي����ر  وتأتي 
اإليران����ي، أمير عب����د اللهيان، بعد 
تعث����ر المحادث����ات بي����ن أمري����كا 
وإيران في فيينا، والتي اس����تمرت 
11 ش����هرا، وتناولت إنقاذ االتفاق 

النووي.
محادث����ات  فيين����ا  وتس����تضيف 

مكثف����ة إلحي����اء االتف����اق الخاص 
ببرنامج إيران الن����ووي، الموقع في 
2015، بي����ن طه����ران م����ن جهة، 
وبريطانيا  وفرنسا  والصين  وروسيا 
من  وألمانيا  المتح����دة  والوالي����ات 
جه����ة ثاني����ة؛ وال����ذي انس����حبت 
واش����نطن منه بش����كل أحادي، في 

مايو/ أيار 2018.
وكان����ت وزارة الخزان����ة األمريكية، 
أعلنت أواخر الشهر الماضي، فرض 

عقوب����ات ضد ف����رد واح����د وأربعة 
كيانات في إيران.

وقال بي����ان الوزارة إنه "تمت إضافة 
الش����خص التال����ي إل����ى القائم����ة 
األصول  مراقب����ة  لمكتب  التابع����ة 
األجنبي����ة: حس����يني، محم����د علي 
الحرس  أبح����اث  بهيئة  )المرتب����ط 
الثوري اإلس����امي ومنظمة الكفاية 
الذاتية جهاد؛ المرتبطة ب�: مجموعة 
بارش����ين للصناعات الكيماوية، هو 

أحد مكون����ات منظم����ة الصناعات 
الدفاعي����ة اإليرانية التي تم فرض 
عقوب����ات عليها من قب����ل الواليات 

المتحدة(".
كما تمت إضافة ش����ركة "جس����تار 
"بارس  س����انات ديليجان"، وشركة 
وش����ركة  لإلنش����اءات،  صدر"  بناي 
"سايح بن سيفار دليجان"، وشركة 
"س����ينا كومبوزي����ت دليج����ان" إلى 

القائمة.

إيران تطالب بايدن برفع بعض العقوبات قبل إحياء االتفاق النووي

طرابلس/ االستقال:
نفى اللواء أحمد المس���ماري الناطق باسم قوات الشرق الليبي إصدار خليفة حفتر 
ال���ذي يقود تلك الق���وات أو الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاس���ة فتحي 
باشاغا أوامر بغلق الموانئ والحقول النفطية في الباد. جاء ذلك في بيان مقتضب 
للناطق باسم قوات خليفة حفتر اللواء أحمد المسماري عبر صفحته الرسمية على 

فيسبوك االحد.
وقال المس���ماري، معلقا على تداول أخبار تفي���د بإصدار حفتر والحكومة المكلفة 
م���ن مجلس النواب تعليمات بالبدء في اإلغ���اق التدريجي لكل الموانئ والحقول 
النفطية وأنابيب الغاز اعتبارا من األحد أنها »أخبار مزورة ال أساس لها من الصحة«.

وتداول ناش���طون وصفحات إخبارية على فيسبوك أخبارا بشأن ذلك بعد أن أعلن 
ممثلو قائد قوات الش���رق الليبي خليفة حفتر في اللجنة العس���كرية المشتركة 
»5+5«، السبت، تعليق عملهم باللجنة مطالبين حفتر »بإصدار أمر إيقاف تصدير 

النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف الرحات الجوية بين الشرق والغرب«.
وفي 11 مارس /آذار المنصرم هدد س���كان وناش���طون بمنطق���ة الهال النفطي 
الليبية ف���ي بيان صدر أثناء تظاهرة نظموها بإغ���اق وإيقاف تصدير النفط من 
الموان���ئ بالمنطق���ة )تصدر 60 بالمئة من صادرات النفط ف���ي الباد( في حال ما 
أسموه استمرار دعم بعثة األمم المتحدة لدى ليبيا لحكومة الوحدة الوطنية التي 

وصفوها ب� )منتهية الوالية(.
وفي أوقات س���ابقة حذرت البعثة األممية لدى ليبيا واالتحاد األوروبي ومستشارة 
األمين العام لألمم المتحدة والواليات المتحدة من اس���تخدام قطاع النفط الليبي 

لصالح أي طرف في ليبيا.

ليبيا.. المتحدث باسم حفتر ينفي 
إصدار أمر بغلق موانئ تصدير النفط

القاهرة/ االستقال:
كش���فت مصادر مصرية خاصة، عن منح المس���ؤولين في جهاز 
المخابرات العامة، الضوء األخضر لش���ركات السياحة المصرية 
المنّظمة لرحات حج األقباط إل���ى مدينة القدس المحتلة، لبدء 
إطاق الرحات، بعد إصدار الضوابط األمنية والموافقات الازمة.

وقالت المصادر: إن »المسؤولين عن ملف العاقات مع إسرائيل، 
ومل���ف فلس���طين في الجه���از، اجتمع���وا أخيرًا مع مس���ؤولي 
الش���ركات الحاصل���ة عل���ى ترخي���ص بتنظيم تل���ك الرحات، 
وأبلغوهم بالموافقات التي ظلت معّلقة لعدة أشهر، بعدما تكرر 

منعها للعام الثالث على التوالي«.
وأضاف���ت المص���ادر أن الموافقات األمنية ظل���ت معلقة خال 
الفت���رة الماضية، وكانت هن���اك مخاوف بين الش���ركات التي 
جمع���ت أموااًل من الحجاج األقباط تحت حس���اب برنامج الزيارة، 
وكان���ت هناك مخاوف من عدم تمكن الش���ركات من تس���فير 
الحج���اج في الوق���ت المحدد لهم. ومن المق���رر أن تنطلق أولى 
الرحات في 14 إبريل/ نيس���ان الحالي، على أن تكون آخر رحلة 
ذهاب للقدس في ال�23 من الشهر ذاته، فيما ستكون آخر رحلة 

عودة، في 2 مايو/ أيار المقبل.
واتفق���ت مصر والحكومة اإلس���رائيلية، على توس���يع الرحات 

الجوية المباش���رة التي يتم تس���ييرها بين الطرفين، وتدشين 
خط جديد ينطلق من مط���ار بن غوريون )اللّد( في تل أبيب إلى 
مدينة ش���رم الشيخ في مصر على البحر األحمر، وهو الخط الذي 

بدأ تسيير الرحات الخاصة به مطلع إبريل الحالي.
وأكدت وس���ائل إعام إس���رائيلية فور اإلعان عن تلك الخطوة 
مطلع الشهر الماضي، أن القاهرة هي التي َسعت لتدشين ذلك 

الخط لزيادة السائحين بمدينة شرم الشيخ.
وبحس���ب مصادر، فإنه كانت هناك أسباب سياسية وراء تعطل 
الموافقة ومن���ح الضوء األخضر للش���ركات متعلقة بمفاوضات 
خاص���ة مع الجان���ب اإلس���رائيلي، باإلضافة إلى أس���باب أمنية 
متعلقة بمراجعة كافة أس���ماء الحجاج المقدمة من الش���ركات، 
الفت���ة إلى أن نحو 3 آالف تقدموا للحصول على تأش���يرة دخول 

المدينة المقدسة تمهيدًا ألداء الحج.
وتأتي الموافقات المصرية الجديدة بش���أن رحات حج األقباط، 
بعد تغييرات واس���عة على إطار التعاون الحاصل بين الجانبين 
المصري، واإلس���رائيلي، بعد هبوط طائرة تحمل ش���عار الناقل 
الوطني المصري مصر للطيران ألول م���رة، في مطار بن غوريون 
قرب ت���ل أبيب، ف���ي رحلة وصفته���ا هيئة الطي���ران المدني 

اإلسرائيلي بالتاريخية، في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

إسام آباد/ االستقال:
يعقد البرلمان الباكس���تاني جلسة النتخاب رئيس وزراء جديد 
اليوم اإلثني���ن بعد اإلطاحة بحكومة عم���ران خان في تصويت 
حجب الثقة. ونقلت وس���ائل إعام باكستانية، عن أياز صادق، 
يوم أم���س، الذي ترأس جلس���ة التصويت بحج���ب الثقة، بأنه 
يتعين على المرش���حين لش���غل مقعد رئاس���ة الوزراء الشاغر 
تقديم طلب ترش���حهم لرئاس���ة البرلمان. وص���رح صادق بأنه 
س���يتم انتخاب رئيس ال���وزراء الجديد ف���ي البرلمان بعد ظهر 
الي���وم االثنين. ووفًقا لقواعد البرلمان الباكس���تاني ، يجب على 
الهيئة التش���ريعية انتخ���اب رئيس وزراء مس���لم جديد دون 
القيام بعمل آخر، إذا أصبح مقعد رئيس الوزراء ش���اغًرا ، ويفوز 

المرشح الذي يحصل على 172 صوًتا أو أكثر.
وفي السياق نفسه، ذكرت قناة "جيو نيوز" اإلخبارية المحلية أن 
"البرلمان الباكس���تاني قرر استقبال طلبات المرشحين الراغبين 
بالتقدي���م لمنصب رئي���س وزراء الباد بحلول الس���اعة 02:00 
بعد الظهر األحد بالتوقيت المحلي )09:00 ت.غ(، فيما س���يتم 
تدقيق أوراق الترشيح حتى الساعة 03:00 عصرًا )10:00 ت.غ(".

وأك���دت القناة أن "جلس���ة انتخاب رئيس ال���وزراء الجديد في 
البرلمان الباكس���تاني س���تجري في تمام الس���اعة 02:00 بعد 

الظه���ر )09:00 ت.غ( اإلثني���ن". كما كش���فت القن���اة المحلية 
أن���ه "من المق���رر أيضا انتخ���اب رئيس جديد للبرلم���ان اليوم، 
بعد أن قدم رئيس البرلمان أس���د قيصر، ونائبه قاس���م سوري، 
اس���تقالتهما قبل دقائ���ق من بدء التصوي���ت"، دون ذكر مزيد 
من التفاصيل. وتش���ير تقارير إعامية ب���أن زعيم حزب الرابطة 
اإلس���امية الباكستانية - نواز شريف، س���يكون رئيس الوزراء 

الجديد في الباد.
وصوت���ت أغلبية أعضاء البرلمان الباكس���تاني، الس���بت، لصالح 
حج���ب الثقة عن حكوم���ة عمران خان، ف���ي أول تصويت ناجح 

لسحب الثقة عن رئيس الوزراء في تاريخ باكستان.
وذك���رت وكالة "أسوش���يتد ب���رس" األمريكي���ة، أن المعارضة 
الباكستانية تمكنت من الحصول على 174 صوتا، من أصل 342 
مقعدا في البرلمان، لصالح سحب الثقة عن حكومة عمران خان، 
ف���ي عملية اقتراع على مقترح قدمت���ه المعارضة في 8 مارس/ 

آذار الماضي.
وبهذا التصوي���ت، س���تتمكن المعارضة، المكون���ة من طيف 
سياسي كبير من األحزاب االشتراكية والليبرالية والدينية، من 
تش���كيل الحكومة الجديدة، برئاس���ة أحد زعماء "حزب الشعب 

الباكستاني" أو "حزب الرابطة اإلسامية الباكستانية".

مصر: المخابرات توافق على حج 
األقباط إلى القدس المحتلة

البرلمان الباكستاني ينتخب 
رئيس وزراء جديد اليوم
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لندن/ االستقالل: 
حسم التعادل اإليجابي قمة مانشستر سيتي وضيفه 
ليفربول بنتيج���ة )2-2(، في المب���اراة التي احتضنها 
ملعب االتحاد مس���اء أمس األحد، ضمن لقاءات الجولة 

رقم 32 من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل ثنائية السيتي كيفين دي بروين )5( وجابريل 
جيس���وس )36(، بينما س���جل ثنائية ليفربول ديوجو 

جوتا )13( وساديو ماني )46(.
وبتلك النتيجة حافظ مانشس���تر سيتي على صدارة 
جدول الترتيب بعدما رف���ع رصيده إلى 74 نقطة، كما 

رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.
أهدر الس���يتي فرصة محققة الفتتاح التسجيل مبكًرا 
في الدقيقة الخامس���ة، بعدما أرس���ل جيسوس بينية 
مميزة لسترلينج داخل منطقة الجزاء، لينفرد بأليسون 
ويسدد كرة أرضية تألق الحارس البرازيلي في التصدي 

لها.
وافتتح السيتي بعدها مباش���رة التسجيل، وذلك من 
خالل تس���ديدة قوية م���ن دي بروين م���ن على حدود 
منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم ماتيب وخادعت أليسون 

لتسكن الشباك. 
ونجح ليفربول في تعديل النتيجة سريًعا في الدقيقة 

13، بعدما أرس���ل روبرتس���ون عرضية داخل المنطقة، 
تابعه���ا أرنولد بتمريرة على الطائر إلى جوتا إلى جواره، 
والذي سدد كرة أرضية مباشرة سكنت شباك إديرسون.

وواص���ل الس���يتي بحث���ه عن التق���دم ف���ي النتيجة، 
بتسديدة أرضية قوية من كانسيلو من الجانب األيسر 

لمنطقة الجزاء في الدقيق���ة 35، مرت أيًضا بقليل إلى 
جوار القائم.

وأضاف السيتي الهدف الثاني في الدقيقة 36، بعدما 
أرسل كانسيلو بينية تجاه جيسوس الخالي من الرقابة 
تماًما داخل المنطقة، ليس���دد البرازيلي كرة مباش���رة 

اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك، لينتهي الشوط 
األول بتقدم السيتي )1-2(.

وب���دأ ليفربول الش���وط الثاني بقوة بتس���جيل هدف 
التعادل ف���ي الدقيقة 46، بعدما أرس���ل صالح بينية 
مميزة لماني الذي انفرد بإديرس���ون وسدد كرة سكنت 
الش���باك. وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث في 
الدقيق���ة 52، من خالل بينية مميزة م���ن صالح لجوتا 
داخل المنطقة، س���دد على إثرها البرتغالي كرة مباشرة 

تألق إديرسون في التصدي لها.
وس���جل الس���يتي الهدف الثالث في الدقيقة 63 عبر 
سترلينج، قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل بعد الرجوع 

إلى تقنية الفار.
وكاد مح���رز أن يصعق ليفربول بتس���جيل هدف قاتل 
في الدقيقة 90، وذلك من مخالفة على حدود المنطقة، 

نفذها الجزائري مسدًدا كرة مباشرة اصطدمت بالقائم.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، انفرد محرز 
بألسيون مس���دًدا كرة س���اقطة ذهبت أعلى العارضة، 

لينتهي اللقاء بالتعادل )2-2(.
بهذه النتيجة، يحتل فريق مانشس���تر سيتي صدارة 
ج���دول ترتيب ال���دوري اإلنجليزي برصي���د 74 نقطة، 

وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 73 نقطة.

التعادل يحسم قمة اإلثارة بين مانشستر سيتي وليفربول

القاهرة/ االستقالل: 
أعلن االتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال 
عالم، إنه���اء التعاقد م���ع البرتغال���ي كارلوس 

كيروش، المدير الفني للمنتخب األول.
وقال االتحاد، في بيان رسمي: "قرر مجلس اإلدارة 
عقب جلسة اليوم)امس( في مقر االتحاد، توجيه 
الشكر لكيروش، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء 

التعاقد بالتراضي".
وأش���اد المجل���س بالجه���د الكبير ال���ذي بذله 
البرتغالي وجهازه المعاون، خالل الفترة الماضية، 
والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية 
بكأس األمم اإلفريقية، وكذلك المرحلة النهائية 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
 من جانبه، أبدى كيروش س���عادته بالفترة التي 
قضاه���ا مع المنتخب، معربا عن مدى الحب الذي 

يكنه لمصر والمصريين.
وقال محمد أبو الوفا، عضو االتحاد المصري لكرة 
القدم، في تصريح���ات للصحفيين "قررنا إنهاء 

التعاقد مع كيروش بالتراضي".
وكان عقد كيروش مع االتح���اد المصري، ممتدًا 
حتى نهاي���ة العام الج���اري 2022، إال أن هناك 
بندا ينص على قدرة الجبالية على فس���خ العقد، 
حال عدم نجاح البرتغالي في قيادة الفراعنة إلى 

المونديال.

وفش���ل منتخب مصر في التأهل إلى المونديال 
لحس���اب منتخب الس���نغال، الذي حسم تذكرة 
التأهل بركالت الترجيح بنتيجة )3-1(، بعد فوز 

كال المنتخبين في ملعبه بنفس النتيجة )0-1(.
يذك���ر أن كيروش قاد الفراعن���ة في كأس األمم 
اإلفريقية "الكاميرون 2021"، ووصل إلى نهائي 
البطولة، لكنه خس���ر اللقب لحس���اب السنغال 

بركالت الترجيح.
كم���ا كان كي���روش عل���ى رأس القي���ادة الفنية 
لمنتخب مصر، خالل المش���اركة في بطولة كأس 
العرب بقط���ر 2021، وودع الفراعنة البطولة في 

المركز الرابع.

االتحاد المصري يفسخ تعاقده مع كارلوس كيروش

نيون/ االستقالل: 
قال����ت تقارير صحفية إن االتح����اد الدولي 
لكرة القدم "فيفا" يدرس بجدية الشكاوى 
المقدم����ة م����ن الجزائ����ر، ومص����ر إلع����ادة 
مباراتيهما الحاس����متين ف����ي التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وأوضح موقع "ج����ول" المتخصص في كرة 
القدم أن����ه من المتوق����ع أن يعلن "الفيفا" 

قراره الحاسم نهاية شهر أبريل الجاري.
وانتزعت الكامي����رون بطاقة التأهل لكأس 
العالم من الجزائر، بعد الفوز عليها بهدفين 
لواحد في الوقت القاتل من الوقت اإلضافي 
ف����ي إي����اب الملح����ق اإلفريق����ي، لتعوض 

خسارتها بهدف نظيف في "دواال".
ونجحت الس����نغال على أرضه����ا في قلب 
تأخرها ذهاًبا بهدف أمام مصر إلى فوز إياًبا 
بالنتيج����ة ذاتها، قب����ل أن تقصيها بالفوز 
)3-1( ب����ركالت الترجي����ح، لتضم����ن بطاقة 
المش����اركة بكأس العالم للمرة الثالثة في 

تاريخها.
وكان االتحادان المص����ري، والجزائري قدما 
ش����كاوى ل� "الفيفا"، إذ طال����ب األول بإعادة 
المباراة لما شابها من "تجاوزات جماهيرية"، 
بينما دعا الثاني لنفس األمر بس����بب الظلم 

التحكيمي الذي تعرض له.
وتطرق����ت الش����كوى المصري����ة إل����ى م����ا 
شهدته مباراة العودة أمام السنغال -التي 
استضافها ملعب عبد الله واد في دكار- من 
"تجاوزات عدة، مثل إلقاء مقذوفات عدائية 
عل����ى الالعبين، واس����تخدام أش����عة الليزر 
بشكل مكثف خالل تنفيذ ركالت الترجيح"، 
فضاًل عن عبارات "عنصرية" وجهت لالعبي 

المصري، وف����ي مقدمتهم نجم  المنتخب 
ليفربول اإلنجليزي محمد صالح.

أم����ا االتح����اد الجزائ����ري فتق����دم بطعن ل� 
"الفيفا" ضد التحكيم "الفاضح" الذي شوه 
نتيجة مباراة اإلي����اب الفاصلة بين الجزائر 
والكامي����رون الت����ي لعبت ي����وم 29 مارس 
الماضي بملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" 

في البليدة.

آمال مصر والجزائر تنتعش في إعادة مباراتي الصعود للمونديال

باريس/ االستقالل: 
أفادت تقارير صحيفة أن باريس س���ان جيرمان الفرنسي 
يس���تهدف الحص���ول على خدمات مهاجم تشيلس���ي، 

روميلو لوكاكو، في فترة االنتقاالت الصيفية القادمة.
ويعان���ي لوكاك���و للحصول عل���ى مكان في التش���كيلة 
األساس���ية لأللمان���ي توم���اس توخيل، المدي���ر الفني 

لتشيلسي.
ووفًق���ا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن س���ان جيرمان 
يجري محادثات للتعاقد مع لوكاكو خالل الصيف المقبل.

وأش���ارت إل���ى أن تشيلس���ي منفتح على إع���ارة لوكاكو، 
للتخلص من راتبه، واس���تغالل األموال في حسم صفقة 

عثمان ديمبلي نجم برشلونة.
وبات س���ان جيرمان مهددًا بخس���ارة مهاجمه الفرنسي 
كيلي���ان مبابي في الصيف المقبل، إذا فش���ل في إقناعه 

بالتوقيع على عقد جديد.
وتزعم العديد من التقارير أن مبابي في طريقه لالنضمام 

إلى ريال مدريد عبر صفقة مجانية.
يذك���ر ان لوكاكو يحظى أيض���ًا باهتمام من برش���لونة، 

باإلضافة إلى إنتر ميالن ناديه السابق.
وكان المهاج���م البلجيك���ي انتق���ل من إنت���ر ميالن إلى 

تشيلسي في الصيف الماضي نظير 115 مليون يورو.

باريس سان جيرمان 
يستهدف ضم لوكاكو
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واستشهد عند منتصف ليل أمس االحد، شاب من 
بلدة الخض����ر جنوب بيت لحم، إث����ر اصابته بجروح 

خطيرة جراء إطالق االحتالل الرصاص عليه.
وأف����ادت مصادر ب����وزارة الصحة، ف����ي وقت الحق، 
باستشهاد الشاب محمد علي احمد غنيم )21 عاما( 

متأثرا بجروحه الخطرة.
واوضح����ت مصادر محلية، أن الش����اب غنيم اصيب 
برصاص����ة في الظهر خرجت من ص����دره بينما كان 
يتواجد في محي����ط منزلة الواقع قرب جدار الفصل 
العنص����ري، ونقل لمستش����فى اليمامة في الخضر 

لتقديم اإلسعافات الالزمة له اال أنه فارق الحياة.
ومس����اء أمس االحد،  استش����هدت فتاة، إثر إطالق 
قوات االحتالل االسرائيلي النار عليها بشكل مباشر 

في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأف����ادت وزارة الصح����ة ف����ي بيان مقتض����ب بأن 
الفتاة التي ارتقت هي مه����ا كاظم عوض الزعتري 
)24عاما( من س����كان منطقة أب����و عجان في الخليل، 
بعد إصابته����ا بجروح بالغة الخط����ورة عقب إطالق 
جنود االحتالل الرصاص عليها في محيط المسجد 

اإلبراهيمي.
وذكر ش����هود عيان، أن جنود االحتالل اس����تهدفوا 
مواطنة بالرصاص الحي ما تسبب بإصابتها بجروح 

بالغة، مع تركها تنزف أرًضا ومنع إسعافها.
بينم����ا ذك����رت القناة الس����ابعة العبري����ة أنه جرى 
»اس����تهداف فلس����طينية بالرصاص ق����رب الحرم 

اإلبراهيمي«، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وكانت قوات االحتالل أعلنت المنطقة »عس����كرية 
مغلقة« ومنعت الطواقم الطبية من الوصول للمكان 
وأغلق����ت أبواب الح����رم االبراهيمي الش����ريف على 

العاملين فيه من سدنة الحرم.
وفي الس����ياق، وأعلنت وزارة الصح����ة، أمس األحد، 

استش����هاد المواطنة غادة إبراهيم علي س����باتين 
)45 عاما( و التي أصيب����ت برصاص قوات االحتالل 

اإلسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
إل����ى  وأوضح����ت الصح����ة أن المواطن����ة وصل����ت 
مستش����فى بيت جاال الحكومي، وه����ي تعاني من 
قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية 
كبيرة من الدم، وس����رعان ما أعلن عن استشهادها، 

متأثرة بإصابتها.
وكان ش����هود عيان قد أكدوا أن س����باتين أوقفها 
جندي عند الحاجز العسكري بمدخل البلدة، وتحدث 
معها، لك����ن جنديا آخر أطل����ق الرصاص الحي على 
الجزء السفلي من جسدها دون أن تشّكل أي خطر.

وق����د تمك����ن مواطنون م����ن تخليصها م����ن جنود 
االحتالل لنقلها للمستشفى بعد دقائق من محاولة 
الجنود احتجازه����ا، وقد أطلق الجن����ود قنابل الغاز 
لتفريق ع����دد من الفلس����طينيين الذين تجمهروا 

في الموقع.
وكان����ت المواطنة س����باتين أصيب����ت برصاصة في 
الفخذ، أطلقها أح����د جنود االحتالل باتجاهها أثناء 
سيرها قرب حاجز عسكري في منطقة المطينة على 

المدخل الشرقي للقرية.
وفي وقت الحق، ش����يع مواطنون فلس����طينيون من 
بلدة حوس����ان غربي بي����ت لحم جثمان الش����هيدة 
س����باتين الت����ي قضت برص����اص جن����ود االحتالل 
اإلس����رائيلي، وقد انطلقت الجنازة م����ن بيتها الى 

مقبرة البلدة وسط حالة من الحزن والغضب.
وإل����ى ذل����ك، أصيب مس����اء أمس األحد، عش����رات 
المواطني����ن باالختناق في تج����دد للمواجهات مع 

قوات االحتالل في قرية حوسان غرب بيت لحم. 
وافاد رئيس مجلس قروي حوس����ان محمد سباتين، 
ب����أن المواجهات تجددت مس����اء أم����س ، وتركزت 

في وس����ط القرية، أطل����ق جنود االحت����الل خاللها 
قناب����ل الغ����از والصوت تج����اه من����ازل المواطنين 
والمتظاهرين، ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين 
بح����االت اختن����اق. واض����اف س����باتين، أن ق����وات 
االحتالل دفعت بتعزيزات عس����كرية الى المدخل 
الش����رقي عند منطقة »المطينة« التي تشهد ذروة 

المواجهات مع االحتالل.
كما، أصيب، مساء أمس، عدد من المواطنين بحاالت 
اختناق خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل 

على مدخل بيتا جنوب نابلس.
وقال رئيس بلدية بيتا، محمود برهم، إن مواجهات 
اندلع����ت على مدخل البل����دة بين الش����بان وقوات 
االحتالل التي أطلقت الرص����اص المطاطي وقنابل 
الغاز المس����يل للدموع، األمر ال����ذي أدى إلى اصابة 

عدد من المواطنين بحاالت اختناق. 
يذك����ر ان قوات االحتالل نصبت حاجزا وس����ط بلدة 
ح����وارة وعرقل����ت حرك����ة المواطني����ن المتوجهين 

لمدينة نابلس.
وإلى ذلك، قتل إس���رائيلي قرب مدينة عس���قالن 
ش���مال قطاع غزة برصاص ضابط إسرائيلي أمس 

األحد،.
فقد أعلنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي أنها أطلقت 
الن����ار على ش����خص بزع����م محاولته خطف س����الح 
أحد عناصره����ا في مدينة عس����قالن، وقالت القناة 
اإلسرائيلية الرسمية إن الش����خص الذي قتل بعد 
محاولته خطف سالح مجندة هو يهودي إسرائيلي.

فيم����ا، أقدمت ق����وات االحت����الل الصهيوني أمس 
األحد، على اغتيال ش����قيق منفذ عملية »تل أبيب« 
البطولية الش����هيد رعد حازم، حيث تم استهداف 

سيارته بالرصاص في مدينة جنين.
وقالت مص����ادر عبري����ة إن جيش االحت����الل حاول 

اغتيال فلس����طيني، وقام بإطالق النار على مركبته 
في مدينة جنين. وذكرت صحيفة معاريف العبرية 
أّن شقيق منفذ عملية »تل أبيب« أصيب بنيران قوة 

من الجيش أثناء محاولة اعتقاله في جنين.
وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة ش����اب برصاصة في 
الحوض أطلقها عليه جنود االحتالل في جنين، دون 

أن توضح حالته الصحية.
وأفاد ش����هود عيان، ب����أّن قوات االحت����الل حاولت 
اقتحام المنطق����ة الصناعية، وأّن الش����بان تصدوا 
لقوات االحت����الل الخاصة في المنطق����ة الصناعية 
بجني����ن م����ا أدى إلى فش����لها في اعتقال ش����قيق 

الشهيد رعد حازم.
 بدوره، قال والد الش����هيد رعد ح����ازم منفذ عملية 
»تل أبيب« في منش����ور على حسابه في »فيسبوك« 
إنه »في هذه األثناء قوات إسرائيلية خاصة تالحق 
ابن����ي وزوجت����ي وتطلق الن����ار على الس����يارة التي 

يستقلونها«.
ذك����رت مصادر في عائلة الش����هيد رعد حازم أمس 
األحد أن االحتالل يهدد باقتحام مخيم جنين إذا لم 

تسلم العائلة انفسهم للجيش االحتالل. 
وقال أمين حازم عم الش����هيد: »تلقى والد الشهيد 
اتصااًل من ضابط المخابرات يفيد بضرورة تس����ليم 

نفسه وأبنائه لهم وإال سيتم اجتياح المخيم«.
وأضاف: »ش����قيقي رد على ضابط المخابرات بقوله 

وكلت أمري لله«.
وعقب ذلك، أعلنت مساجد مخيم جنين عبر مكبرات 

الصوت النفير العام للتصدي الجتياح المخيم.
كما أعلنت س����رايا القدس كتيبة جنين مساء أمس 
األحد رفع حالة التأه����ب والنفير العام في صفوف 
مقاتليها للتصدي ألية محاولة إسرائيلية القتحام 

مخيم جنين. 

وقال الناطق العسكري باسم كتيبة جنين أبو معاذ: 
»نعلن ع����ن رفع حال����ة التأهب والنفي����ر العام في 
صفوف مقاتلينا لتصدي ألي عملية اقتحام يقدم 

عليها العدو الصهيوني بحق المخيم وأهله«.
وكان����ت قوات االحتالل اإلس����رائيلي ق����د اقتحمت 
قري����ة »يعبد« في محافظة جنين -فجر أمس األحد- 
العتقال عدد من الفلسطينيين، كما اشتبك شبان 
فلسطينيون مع قوات االحتالل، مما أدى إلى سقوط 

عدة جرحى.
حيث، أصيب ش����ابان بالرصاص الحي، والعش����رات 
بحاالت اختن����اق، وكما اعتقلت قوات االحتالل أكثر 
25 مواطنا ، خالل اقتحام مدينة جنين وبلدة يعبد 

جنوب����ا.
وقالت مص����ادر محلية، إن ق����وات كبيرة من جيش 
االحتالل اقتحمت بلدة يعبد من عدة محاور، ونشرت 
قناصة على أس����طح عدد من منازل الفلسطينيين، 
فيم����ا اندلع����ت مواجهات بي����ن الش����بان وقوات 
االحتالل، التي أطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل 
الصوت والغاز المس����يل للدموع، ما أدى إلى إصابة 
ش����ابين بالرصاص الحي، وجرى نقلهما إلى إحدى 

المستشفيات، لتلقي العالج.
وأطلق المقاومون النار على قوات االحتالل، في حين 
أغلق الش����بان الفلس����طينيون مداخل مخيم جنين 
بالحجارة واألسالك؛ تحس����با ألي اقتحام قد ينفذه 

االحتالل في الساعات المقبلة.
وفي طولك����رم، أصيب أربعة مواطنين خالل اقتحام 
االحتالل مخيم نور شمس ش����رًقا، بينهم إصابتان 
بالرصاص الحي في الفخذ، وإصابتان بنهش كالب 
بوليسية اسرائيلية، أما في أريحا فقد أصيب أربعة 
مواطنين في مخيم عقبة جبر جنوًبا، إحداها وصفت 

بالخطيرة.

غزة/ االستقالل: 
دانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الش���عب الفلسطيني 
)حشد( بأشد العبارات إقدام قوات االحتالل االسرائيلي 
أمس األحد، إعدام المواطنة غادة إبراهيم علي س���باتين 
)45 عامًا(، إثر إطالق النار المباشر عليه أثناء سيرها في 
الش���ارع، بمنطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية 
حوس���ان غرب مدينة بيت لحم جن���وب الضفة الغربية 
المحتل���ة. وأعلنت وزارة الصحة أمس األحد استش���هاد 
المواطن���ة إث���ر اصابتها اصابة مباش���رة برصاص قوات 

االحتالل اإلسرائيلي.
وأوضح���ت الصحة أن المواطنة وصلت مستش���فى بيت 

جاال الحكومي، وهي تعاني من قطع في ش���ريان الساق، 
إضافة إلى خس���ارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما 

أعلن عن استشهادها.
ورأت "حش���د" أن ه���ذه الجريم���ة تأتي بإطار سلس���لة 
اإلعدامات الميدانية اإلس���رائيلية بحق الفلسطينيين، 

التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مؤخًرا.
وأك���دت أن عملي���ات االع���دام الميدان���ي والتصفي���ة 
الجس���دية تمث���ل انتهاكًا جس���يمًا وصريح���ًا لمبادئ 
القان���ون الدولي، الت���ي تحظر جميع عملي���ات اإلعدام 
خ���ارج نطاق القانون واإلعدام التعس���في واإلعدام دون 

محاكمات أيًا كانت سببه.

وشددت "حش���د" على أن استمرار اقدام قوات االحتالل 
عل���ى تنفيذ عمليات إعدام ميدانية مس���تخدمة أدوات 
قتل فتاك���ة رغم أن الظروف المحيط���ة بهذه الحوادث 

ال تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب.
وأش���ارت إلى أن الحقائق الموثق���ة ألغلب حاالت القتل 
الميدان���ي المرتكبة من قب���ل جنود االحت���الل الحربي 
اإلسرائيلي والمستوطنين والشرطة اإلسرائيلية، كانت 
دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيون أي تهديد مباشر 
على حياة الجنود والمستوطنين اإلسرائيليين، وخاصة 
أن بعض الحاالت اشتملت على إعدام ميداني ألشخاص 

كانوا جرحى.

القدس المحتلة/ االستقالل: 
سلمت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، ثالثة 
شبان مقدس���يين قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى 

المبارك لمدة 10 أيام.
وأفاد ت مصادر محلية بأن الش���بان الثالثة هم نعمان 

وزوز وايهاب أبو سنينة وجهاد الشلبي.
وكان���ت اقتحمت قوات االحت���الل منازلهم في البلدة 

القديمة وبلدة سلوان فجر أمس قبل اعتقالهم.
كما أبعدت الشرطة األس���ير المحرر إبراهيم العباسي 

من بلدة سلوان مؤخرا عن المسجد األقصى حتى تاريخ 
.2022 – 7 – 30

فيما مددت محكمة االحتالل أمس توقيف األسيرين 
المحررين رامي الفاخوري ورش���يد الرش���ق حتى يوم 
غٍد الثالثاء، والش���اب أحمد يون���س الغول حتى يوم 

الخميس المقبل، علما أنه اعتقل قبل نحو أسبوع.
يذك���ر أن ق���وات االحت���الل تش���ن حمل���ة اعتقاالت 
وإبعادات واس���عة ف���ي مدين���ة الق���دس، قبل عيد 

»الفصح« اليهودي.

غزة/ االستقالل: 
قال����ت حركة حماس إن جريمة جي����ش االحتالل بإعدام 
المواطنة غادة إبراهيم س����باتين، من قرية حوسان غرب 
مدينة بيت لحم، أمس األحد، تجسيد حقيقي للسلوك 

االرهابي الذي يمارسه االحتالل ضد أبناء شعبنا.
وأضافت الحركة على لس���ان المتحدث باسمها حازم 
قاس���م أن هذه الجريم���ة تؤكد من جديد اس���تهتار 
االحتالل الكامل بالقوانين واألعراف اإلنس���انية كافة، 
وتفضح الوجه العنصري البش���ع لالحتالل الذي يمثل 

ق���اع االنحطاط االنس���اني. وأكدت أن ه���ذه الجريمة 
االرهابية وغيرها ، تأتي بسبب عجز المنظومة الدولية 
عل���ى وقف هذا االنته���اك الصارخ للقان���ون الدولي، 
ويفضح نف���اق المنظومة الدولي���ة بتعاملها بمعايير 
مزدوج���ة والكيل بمكياليين في كل ما يتعلق بحقوق 

شعبنا الفلسطيني .
وأش����ار إلى أن كل هذه الجرائم لن توقف نضال شعبنا 
المش����روع ضد االحتالل المجرم حت����ى تحقيق أهداف 

شعبنا بالتحرير والعودة.

حماس: إعدام المواطنة سباتين 
تجسيد للسلوك اإلرهابي »اإلسرائيلي«

االحتالل يبعد 3 شبان 
مقدسيين عن األقصى 10 أيام

جنين / االستقالل:
 واص���ل ذوو الش���هداء وفعاليات من جني���ن ومخيمها، مس���اء أمس األحد، 
تنظيم الوقفات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات 
االحتالل، ودعما وإسنادا لألسرى المرضى والحركة األسيرة وتنديدا بالعدوان 

المستمر بحق أهالي جنين ومخيمها.  
وشارك في االعتصام، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم من جنين ومخيمها، 
وأسرى محررون، وممثلون عن حركة فتح، وفعاليات من المحافظة ومتضامنون.

 وأكد المش���اركون، االستمرار في تنظيم الوقفات الداعمة والمساندة للحركة 
األس���يرة، ونددوا باستمرار س���لطات االحتالل معاقبة ذوي الشهداء من خالل 
احتجاز جثامين أبنائهم. وطالبوا أحرار العالم والمؤسسات الدولية واإلنسانية، 
وعلى رأس���ها منظمة الصليب األحمر، بالضغط على سلطات االحتالل من أجل 
تسليم جثامين الشهداء المحتجزة، والعمل على إنقاذ حياة األسرى المرضى. 

ودعا المش���اركون ال���ى بذل مزيد من الح���راك والتضامن مع ذوي الش���هداء 
واألسرى مع حلول شهر رمضان المبارك.

جنين: تواصل الوقفات المساندة 
لألسرى والمطالبة باسترداد 
جثامين الشهداء المحتجزة 

)حشد( تدين جريمة اإلعدام الميداني لشابة ببيت لحم

نابلس/ االستقالل: 
قطع عش����رات المس����توطنين مساء أمس 
األحد، مف����ارق الط����رق المؤدي����ة لمدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مس����ؤول ملف االس����تيطان ش����مال 
دغل����س إن  الغربية غس����ان  الضف����ة 
انتش����روا قرب حاجز حوارة  المستوطنين 
جن����وب نابلس وحاجز بيت فوريك ش����رقا، 

والطريق الواصل بين جنين ونابلس، وقرب 
حاجز عناب غربا.

وأشار إلى أن المستوطنين قطعوا الطريق 
أمام مركبات المواطنين.

مستوطنون يقطعون الطرق في محيط نابلس

ثالثة �شهداء ..
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االستقالل/ وكاالت:
كش����ف باحثون في كامبريدج أنهم أعادوا برمجة خاليا جلد ألش����خاص 

تتراوح أعمارهم بين 38 و 53 عاًما لجعلهم »أصغر سًنا« بنحو 30 عامًا.
وتعمل هذه الطريقة على إعادة عقارب الس����اعة إلى الوراء أكثر من طرق 
إعادة البرمجة السابقة دون اإلضرار بالخاليا. ويقول الباحثون إنهم قادرون 

جزئًيا على استعادة الوظائف التي فقدتها الخاليا القديمة.
وف����ي حين أن البحث ال يزال في مراحله األولى، يمكن للنتائج في نهاية 
المط����اف أن تحدث ثورة في الط����ب التجديدي، خاص����ة إذا كان يمكن 
تكرارها في أنواع الخاليا األخرى واألنسجة األخرى في الجسم، كما يقول 

الباحثون.
وفي التجارب، أصبحت الخاليا المسنة أشبه بخاليا الجلد المسماة الخاليا 
الليفي����ة التي تنتج الكوالجين، وهو بروتي����ن يربط الجلد ببعضه بعضًا 

ويحافظ على قوته. 
ويتناقص عدد الخاليا الليفية في جلد اإلنسان تدريجيًا مع تقدم العمر. 
وتصب����ح هذه الخاليا أيًضا ذابلة مع تقدمنا في الس����ن. ويمكن أن تؤدي 
النتائج الجديدة إلى نهج مستهدف لعالج الشيخوخة، والذي يمكن أن 

يحدث ثورة في الطب التجديدي، وفًقا للباحثين.

تقنية جديدة 
لتجديد خاليا الجلد

) APA images (     مواطن يبيع الفراولة يف اأحد اأ�سواق دير البلح و�سط قطاع غزة

باريس/ االستقالل:
تسببت بيتزا مجمدة في إنهاء حياة طفلين 

في فرنسا ونشر أمراض خطيرة.
والبيت���زا، الت���ي تحمل العالم���ة التجارية 
"بيوتون���ي"، أدت إل���ى ح���دوث 50 إصابة 
مؤكدة بمتالزمات انح���الل الدم اليوريمي 
لمواطنين فرنس���يين، من بينهم 48 طفاًل 
وشخصان بالغان، فضاًل عن وفاة الطفلين، 

حسبما أفاد موقع "هسبريس" اإلخباري.
وت���م إط���الق عملية س���حب ضخمة لهذه 
البيت���زا في منتصف ش���هر م���ارس من 

األسواق الفرنسية.
وأعلن المكتب الوطني للس���المة الصحية 
للمنتجات الغذائية في المغرب عن تعزيز 
مراقبة ه���ذه البيتزا عند االس���تيراد وفي 
نقاط التفتيش الحدودية، مؤكدًا أن البيتزا، 
التي تم إنتاجها من شهر يونيو من السنة 

الماضي���ة إلى غاية ال�28 من ش���هر مارس 
الماض���ي، غير مطابق���ة للمعايير الصحية 
وس���يتم س���حبها وإتالفها. وأطلق مكتب 
المدعي العام في باريس، تحقيقًا منذ 22 
م���ارس الماضي في قضاي���ا القتل العمد 

والخداع وتعريض الغير للخطر.
المحافظ���ات  إح���دى  منع���ت  أن  ُيذك���ر 
الفرنس���ية إعادة إنت���اج البيت���زا بمصنع 
"بيوتوني"، بس���بب نق���ص النظافة وحالة 
المبنى والمعدات وظروف التخزين، معتبرًة 

ذلك نوعًا من تهديد الصحة العامة.
والموقع، الذي ينتج ما يقرب من 200 ألف 
بيتزا يوميًا، س���بق أن تلقى تحذيرًا بشأن 
مشكالت النظافة، فيما كشفت التحاليل، 
التي ُنف���ذت من قب���ل المختب���ر الوطني 
الفرنس���ي، أن البكتريا الناتج���ة عن هذه 

البيتزا شديدة اإلمراض.

وتتسبب البكتريا، التي تم اكتشافها في 
البيتزا، في كثير من األحيان، في اإلسهال 
الدموي وآالم في البطن وأحيانًا القيء؛ فبعد 
ثالثة إلى عشرة أيام من التلوث تظهر هذه 
األعراض، ويمكن أن تتطور بعد أسبوع إلى 

فشل كلوي.
ومن األعراض الناتجة عن البكتيريا ذاتها 
التعب الشديد، والشحوب، وانخفاض حجم 
البول، الذي يصبح أكثر قتامة، والتشنجات.

وتطلق هذه الجرثومة المعدية س���مومها 
في الجه���از الهضمي، حي���ث تدمر خاليا 

األمعاء.
وتصل ه���ذه الس���موم أيضًا إل���ى مجرى 
الدم، الذي ينقلها إلى الشرايين الصغيرة 
ف���ي الكلى، حس���ب ما ش���رحه ماتيو جام، 
واإلنعاش  الكل���ى  أم���راض  اختصاص���ي 

الفرنسي.

»بيتزا« تنهي حياة طفلين وتنشر أمراضًا خطيرة

باريس/ االستقالل:
تول���ت راكب���ة قي���ادة طائ���رة ركاب س���ياحية تابع���ة لش���ركة 
»Dragonfly« عندما فق���د الطيار وعيه، ومنعت اصطدام الطائرة 

بالمباني السكنية.
وأصيب الطيار الذي يبلغ من العمر 66 عاما بنوبة قلبية وهو يحلق 
في الس���ماء فوق بلدة بلوينيك بعد ثالثي���ن دقيقة من الطيران، 
وتمكنت الراكبة التي ال تتقن قيادة الطائرات من الس���يطرة على 
الطائرة الخفيفة بمقعدين، وفي اللحظة األخيرة لم تتركها تسقط 

.»Ouest-France« على المنازل السكنية، كما نقلت
وحسب شهود عيان فإن المرأة قامت بمناورة أيضا لمنع الطائرة من 

التحطم في موقف سيارات عام.
ونتيج���ة لذلك، تحطمت الطائرة في منطقة مس���تنقعات. ومات 
الطيار، لكن المرأة »لم تتأذ بشكل كبير«، ووصل إليها رجال اإلنقاذ 

حيث كانت في حالة صدمة، وتم نقلها إلى المستشفى.

راكبة تتولى قيادة طائرة 
وتمنعها من السقوط في فرنسا

جدة/ االستقالل:
أك���د عبد الرحم���ن األحمدي، مدير إدارة الس���جاد 
برئاس���ة المس���جد النب���وي، أن إجمالي الس���جاد 
الذي يغطي س���احات المس���جد النبوي يبلغ 25 
ألف س���جادة، ويتميز بس���ماكته وقوته وتحمله 

لالستخدام الشديد.
وأوضح األحمدي، أن الس���جاد يتميز بكثرة صوفه 
الناعم وارتفاعه ووفرت���ه وثبات لونه، وعدم تأثره 
بالغس���يل المتكرر، ويزن الوبر في���ه 4 آالف غرام، 
ويص���ل ارتفاع خيوط���ه إلى 14 مليمت���رًا، ويبلغ 

إجمالي ارتفاع السجادة الواحدة 16 مليمترًا.
وقال إنه ُيصنع في المملكة العربية الس���عودية، 
ويعد من الس���جاد الس���عودي الفاخر ذي الجودة 
العالية، الذي يتميز بتضمينه شريحة إلكترونية 
 ،RFID على كل سجادة، حيث تتم قراءتها بوسائل
التي ترتبط بنظام إلكتروني يحتوي على معلومات 
الس���جادة منذ صنعها واس���تخدامها وموقعها 
ومواعيد غس���لها، وحصر أعداد السجاد وتعريف 
كل عينة بش���كل منفرد من خ���الل طباعة بيانات 

الصنف على ترميز رقم���ي )باركود(، والذي يتيح 
تتبع الس���جاد بكل س���هولة، ومعرفة التفاصيل 
الكاملة لعمليات تنقل الس���جاد داخل المس���جد 

النبوي وساحاته.
وأش���ار إلى إيمان إدارة الس���جاد بالمسجد النبوي 
بالدور المهم في خدمة المسجد النبوي وزواره، ولذا 
تحرص على سالمة السجاد ونظافته من تعرضها 
لألمطار والغبار، وتهيئة جميع المواقع في المسجد 

النبوي بالسجاد.
ولفت إلى أن المعط���رات والمعقمات ُترش يوميًا 
قبل كل ص���الة وبعدها، بمع���دل 10 مرات يوميًا 
بإجمال���ي 1850 لترًا من المعط���رات والمطهرات 
الصديقة للبيئ���ة، واالهتمام والعناي���ة الفائقة 
بالسجاد بأحدث المضخات، والتي يبلغ عددها 60 
مضخة للتعقيم والتطهي���ر قبل وبعد كل صالة، 
والمكانس الكهربائية واليدوية والتي يبلغ عددها 
250 مكنسة كهربائية ويدوية، وكنس السجاد 3 
مرات باليوم، ونقل الس���جاد ب�20 مركبة مخصصة 

لنقل السجاد.

القاهرة/ االستقالل:
عث����رت أجه����زة األم����ن المصرية ف����ي مدينة 
السويس ش����رق مصر على جثة مسن متحللة 

في شقته وتنهشها الفئران.
وكان األمن بحس����ب “العربية”، قد تلقى بالغًا 
من س����كان منطقة المثلث بحي األربعين في 
محافظة السويس يفيد بانبعاث رائحة كريهة 
من ش����قة في المنطقة ومغلقة وال يرد أحد من 

أصحابها.
وتبي����ن بالتحقيقات أن المس����ن يدعى عبده 
ويبلغ من العمر 65 عاما، وقد توفي منذ 6 أيام، 
وبدأت الرائحة الكريهة تنبعث منذ نحو 3 أيام 

فقط.
وكش����فت التحقيق����ات أن المس����ن يقيم في 

الشقة بمفرده بعد وفاة زوجته.

القاهرة/ االستقالل:
أق���دم رجل في مصر على تصرف إجرامي غريب من نوعه، 

بسبب انزعاجه من الضوضاء أسفل منزله في القاهرة.
وأطلق المتهم أعيرة نارية تجاه عدد من األطفال، متسببًا 
في إصابة أحدهم بأماكن متفرقة من الجسم، حسبما أفاد 

موقع "اليوم السابع" اإلخباري.
ونجح���ت أجهزة األمن المصرية في ضبط مرتكب الواقعة 

في إطار جهودها لكشف المالبسات.
ن أن الطفل المصاب يبلغ من العمر 14 سنة، وتم نقله  وتبيَّ

إلى إحدى المستشفيات.
وكان المجن����ي عليه يلهو مع أصدقائه أس����فل محل 
سكن المتهم، ما أدى لحدوث مشادة كالمية بينهم، 
قام على أثرها األخير بإطالق النار من س����الح بحوزته 

والذ بالفرار.
وبمواجهة المتهم، اعت���رف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية تجاهه وحبسه

 25 ألف سجادة إلكترونية 
تغطي ساحات المسجد النبوي

العثور على جثة مسن 
تنهشها الفئران بعد

 6 أيام من وفاته

يطلق النار 
على طفل منعًا 

للضوضاء


